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Starup UIF årets fodboldklub i DBU region 4 

Som I måske allerede har hørt er Starup UIF blevet tildelt prisen som årets fodboldklub blandt de 170 fodbold 

klubber i DBU region 4/Sydjylland. 

Det er noget vi alle skal være stolte af i klubben, og et kæmpe skulderklap til vores trænere/ledere og alle 

medlemmerne der bakker op om aktiviteterne i klubben sammen med vores sponsorer der støtter klubben. 

DBU har lagt vægt på at vi er en klub med et godt ry for at give plads til alle og aktiv deltager i DBU 

turneringerne både ude og inde – og senest opstarten med eFodbold hold. Dette sammenholdt med den store 

fremgang for pigefodbold og at vi er en af de få klubber med U19 hold, og vores senior hold ligeledes har 

oplevet fremgang og første holdet er rykket op i serie 3. 

For yderlig information se desuden opslaget på Facebook, DBU hjemmesiden og artikel fra Jyske Vestkysten. 

www.dbujylland.dk/region-4-aarets-fodboldklub 
www.jv.dk/aarets-fodboldklub-ligger-i-starup 

 

DBU eFodbold FIFA  

Synes du det er sjovt at spille FIFA på Playstation, så er det også muligt at spille for Starup UIF i DBU’s eFodbold 

turnering. Vores eFodbold afdeling startede op i efteråret med støtte fra DIF til at oprette nye aktiviteter 

under corona situationen. Vi arbejder på at få lavet nogle faciliteter i Starup hallen hvor man kan mødes og 

spille, er du interesseret så kontakt Michael Vesterholm fra bestyrelsen. 

Det lykkes os at stille med hold i alle 3 aldersgrupper U8-U12, U13-U16 og U17+, og vores hold i U13-U16 har 

endda været så gode at de er kvalificeret til DM stævnet Grand Finals til januar. Det kan du læse mere om i 

denne artikel fra Jyske Vestkysten 

https://jv.dk/artikel/starup-drenge-skal-til-dm-nu-vil-rasmus-g%C3%A5-hele-vejen 

 

Sponsor forlængelse  

Den nuværende aftale med 8 lokale tøjsponsorer om kamptøj til alle holdene og trænerne udløber til sommer 

2021, og det er med stor glæde at alle 8 har accepteret at forlænge sponsoratet indtil sommeren 2023. Vi 

beholder vores nuværende kamptøj og det bliver suppleret med det der mangler. Husk at støtte op om vores 

sponsorer, det betyder meget for os at vi har styr på kamptøj til alle holdene og trænerne. 

 
Klubbens tøj sponsorer: 

 
 
 
 

https://www.dbujylland.dk/nyheder/2020/november/region-4-aarets-fodboldklub-dedikerer-prisen-til-frivillige-og-medlemmer/
https://jv.dk/artikel/%C3%A5rets-fodboldklub-ligger-i-starup-et-k%C3%A6mpe-skulderklap-i-en-sv%C3%A6r-tid
https://jv.dk/artikel/starup-drenge-skal-til-dm-nu-vil-rasmus-g%C3%A5-hele-vejen


 
 
 

Corona  

”Fodboldens corona-regler” fra DBU bliver løbene opdateret efter myndighedernes retningslinjer, en stor tak 

til vores trænerne og alle medlemmerne som er gode til at tilpasse sig reglerne. Det er vigtig at vi overholder 

retningslinjerne for at minimere riskikonen for smitte og nedlukning af vores aktiviteter. Vi er godt klar over at 

senior/voksen afdelingen er udfordret med at man max må være 10 personer i en gruppe, men heldigvis er det 

stadig muligt for børn og ungdom at gennemføre aktiviteter inden for retningslinjerne. Vi håber der snarest 

kommer yderlig udmelding om retningslinjerne for udendørs aktiviteterne så vi sammen med holdene og 

trænerne kan planlægge opstarten til forårs sæsonen. 

 

Bolde og materiale  

I efteråret 2020 har vi atter indkøbt mere end 130 bolde for at sikre bolde til alle holdene. Vi har tidligere 

oplevet at mange bolde er forsvundet og de enkelte hold har nu fået ansvaret for deres egne bolde. Husk at 

passe på bolde og andet materiale fra klubben – og vi har bedt kommunen om at udeområderne skal tilskæres 

så det er nemmere at finde boldene når de havner uden for banerne. 

 

Faciliteterne   

Der er selvfølgelig meget fokus på det nye projekt med Starup Kultur og Idrætscenter som endelig er blevet 

bekræftet og vi ser frem til udvidelsen af inde faciliteterne som vi håber er klar til 2022 indesæsonen. 

Desuden er vi også i dialog med kommunen om at udvide Trekanten i løbet af 2021. På kort sigt er det at 

udvide banen til en hel 11 mandsbane med lys og forbedret dræn så den kan bruges om vinteren og på 

længere sigt at omdanne den til en kunstbane. Vi ville gerne have en kunstbane fra starten, men fra politisk 

side er det bestemt at der skal laves en kunstbane i Haderslev syd, som vi dog også forventer at få adgang til. 

 

General forsamling, forventet dato 4 marts 2021  

Har du lyst at bidrage som frivillig i årets fodboldklub og sikre fremtidig udvikling i klubben så giv meget gerne 

besked til din træner eller bestyrelsen. Alle forslag og input om aktiviteter i klubben er altid velkommen, husk 

desuden at den årlige generalforsamling er din mulighed for at have indflydelse på aktiviteterne i klubben. 

 

Starup UIF, fodbold bestyrelsen 

 
 
 
Klubbens tøj sponsorer: 

 
 
 
 


