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Sportslig succes
Efterårs turneringen er nu ved at være afsluttet for de fleste hold, og siden opstarten i foråret har
holdene i Starup UIF fra U6 til veteran spillet mere end 450 kampe i DBU turneringen. Ud over
dette har flere hold deltaget i andre stævner, her i blandt det store fodbold stævne i forbindelse
med Starup Festdage.
Vi er rigtig glade for den store opbakning til holdene, og det er med glæde at der er startet et
pigehold U13 og drengehold U16 her i efteråret. Desuden rykkede vores senior herre op til serie 5
efter foråret og har lige sikret sig oprykning til serie 4, samt vores andet senior hold her i efteråret
er rykket op i serie 5. Dame senior holdet lykkedes ligeledes med at vinde deres pulje i foråret, og
senest har oldboys holdet vundet deres pulje her i efteråret. Stort tillykke til alle holdene.
Masser af sportslig succes og gode oplevelser på banerne. En stor tak til alle der bakker op om
holdene i alle årgangene, medlemmerne, forældre og specielt trænerne som gør et kæmpe stykke
arbejde.

Starup Kultur og Idrætscenter
Fodbold klubben støtter aktivt op om det nye projekt som er med til at forbedre faciliteterne for
alle i klubben, både de sportslige muligheder for bedre indefodbold træningstider og bedre
faciliter til andre klub og hold arrangementer.
Er der nogle enkelte medlemmer som ikke har haft besøg af klubbens ambassadører, der har
været rundt at fortælle om projektet og folkeaktierne, eller nogle der bor uden for de områder
hvor ambassadørerne har været rundt, samt dem der gerne vil støtte men ikke har indbetalt
endnu, så vil vi gerne opfordre folk til at støtte projektet og indbetale senest 1. november for at få
en status på projektet.
Se desuden vedhæftet fil med yderlig information om projektet og hvordan man kan støtte.
Indbetal via DGI´s gavefond og få skattefradrag for dit bidrag: www.dgi.dk/Gaver.
Fodbold afdelingen har ligeledes afholdt en række aktiviteter for at støtte projektet, så som:
Haderslev fodbold cup brandvagter på Starup skole i pinsen
Foo Fighters og Ed Sheeran koncert burgersalg i juni og juli
Det store flag arrangement i september med store sponsor præmier
En stor tak til dem der deltog og bakkede op om dette.

Vintersæson
Vintersæsonen starter efter efterårsferien hvor de fleste hold er tilmeldt indefodbold, samt mange
hold spiller inde i Lethallen, og nogle enkelte hold træner på Trekanten.
Husk, når efterårssæsonen er færdigspillet så er træning på træningsbanerne og kampbanen ikke
tilladt, alt ude træning skal derfor foregå på Trekanten. Det er vigtig ikke at slide mere på banerne
så de kan være klar til foråret. Normalt åbner kommunen op for banerne 1. april, men det endelig
tidspunkt melder vi ud senere til trænerne.

Hjemmeside og facebook
Vore nye flotte hjemmeside er oppe at køre www.fodbold.starup-uif.dk/
Her finder du blandt andet information om træningstider, kontakt information til træner og
bestyrelsen, oversigt med ugens kampe. Desuden er der en oversigt med tiderne for
bestyrelsesmøder hvis du har emner som du ønsker vi skal drøfte på vores møder.
Husk desuden at følge klubben på Facebook – Starup UIF Fodbold.
https://www.facebook.com/starupuiffodbold/
Giv os et like og bliv opdateret løbende.
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