
 

 
 

 

Nyhedsbrev fra fodboldbestyrelsen 
Maj 2018 

 
 

Nyt spillersæt og trænertøj 
Den helt store nyhed denne sommer er, at det er lykkedes os at skaffe sponsorer til nyt klubtøj. 
Det betyder, at alle nedenstående sponsorer efter sommerferien bliver officielle tøjsponsorer i 
Starup UIF Fodbold:  
 
 

                                  
 
 
 

                                                          
 
 
Trænerne får nyt trænertøj sponsoreret af:  
 
 

                                                
 
 

Støt vores sponsorer – de støtter os! 
 
 



 

 
 
 
 
Vi glæder os til samarbejdet og vil markere det nye samarbejde med en event. Vi vil invitere alle spillere i 
klubben ind og se en SønderjyskE kamp efter sommerferien, hvor vi alle skal være iført vores nye trøjer. Vi 
melder mere ud, når vi kender efterårets kampprogram. Men vi håber, at mange vil være med til denne 
event og være med til at sende en stor tak til vores sponsorer.  

 
 
Cafax Cup 2018 
I år voksede Cafax Cup til hele 620 spillere, hvilket gjorde at græsplænen bag ved hallen summede 

af liv fra kl. 8.30 indtil finalekampen kl. 16.05. Det har været en stor succes, som kun har kunnet 

lade sig gøre med den store mængde hjælp, som alle frivillige kom med. Som noget nyt i år 

forsøgte vi at involvere ungdomspillerne som dommere i de yngste årgange. Stor tak for hjælpen 

til de unge gutter og alle de andre dommere, der gjorde dagen god. Har du gode input til 

evalueringen af stævnet må de gerne sendes til fodbold@starupfestdage.dk.  

 
Ministævne d. 16. juni 
Et af klubben helt store mål er, at vi styrker fællesskabet endnu mere. Vi har derfor besluttet at 
lave en turnering kun for medlemmerne i klubben. Her vil vi blande holdene på tværs af årgangene 
og forhåbentlig have en rigtig hyggelig dag.   
 
Sæt allerede gerne nu kryds i kalenderen den 16. juni - vi vender tilbage med mere info. Skulle 
man have lyst til at hjælpe til med det praktiske omkring stævnet, så er man velkommen til at 
henvende sig til bestyrelsen.  
 

 
Kontingent 
Hovedforeningen Starup UIF har i mange år dækket udgifterne for samtlige afdelinger i Starup UIF. 
Da sponsorindtægterne ikke kan dække den daglige drift, vil udgiften fremover blive fordelt ud til 
afdelingerne. Det betyder desværre, at vi bliver nødsaget til at forhøje kontingentbetalingen i 
fremtiden. Kontingent stiger efter sommerferien med 100 kr. for ungdomsspillerne og 200 kr. for 
seniorerne.  
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Beretning om U13s tur til Barcelona 
Hvert år tager vores U13 spillere til en udenlandstur. Spillerne har haft arbejdsopgaver i løbet af 
året, hvor de har tjent penge til turen, og klubben har også støttet turen økonomisk.  
 
Dette er træner Ulf Rønde Petersens beretning: 
  
I efterårsferien 2017 var vi afsted med U12/U13 holdet til Costa Brava Cup lidt nord for Barcelona 

55 mennesker var vi afsted. 19 spillere og resten var forældre og søskende. 

Der var afgang fra Starup tidligt søndag morgen og hjemkomst fredag aften. 

Det var et rigtig godt stævne, som var godt planlagt af arrangørerne. Fornuftige baner og god 

information i forhold til hvor man skulle spille og hvor man skulle køre til og fra. Vi er stadig 

imponerede over hvor god logistikken var. Man var aldrig i tvivl om, hvor bussen kørte til og fra. 

Vi spillede 1-2 kampe om dagen og det var altid om formiddagen. Vi spillede 11 mands kampe. 

Om eftermiddagen havde vi fri, så her havde vil mulighed for at bade i hotellets swimmingpool 

eller i havet, som lå lige ved vores hotel. Vi havde valgt hotel ved stranden mod en merpris. 

Der var fuld forplejning på hotellet. Der var morgenmad, frokost og aftensmad. Helt okay mad. 

Drikkevarer skulle man selv betale for. Der var også mulighed for at få en madpakke med, hvis 

man ikke kunne nå hjem til frokost.  

Mandag aften var der en kæmpe åbningsceremoni med fuld gang i den, her var alle hold samlet. 

Arrangørerne var behjælpelige, hvis man havde lyst til at se Camp Nou – eller hvis man som os var 

så heldige, at vi skulle ind og se Barcelona spille en kamp i Champions League.  

Det var en fantastisk tur, hvor alle hyggede sig og hvor vi kom meget tættere på hinanden socialt. 

Det har virkelig bragt både børn og forældre tættere på hinanden. 

Drengene hyggede sig på kryds og tværs og det var vildt godt med fri-eftermiddage hvor vi badede 

og hyggede os med hinanden. 

Jeg kan varmt anbefale turen til Barcelona/Costa Brava Cup og alle som har været med på turen er 

helt enige. Det har efterfølgende gjort, at vi alle er kommet tættere på hinanden og det gør det 

meget nemmere, når vi er til kamp og træning. Det har også gjort, at der generelt er en bedre 

kommunikation mellem forældre og børn. 



 

 
 

 

Jeg kan kun sige ”glæd jer” – til jer, der skal afsted - om det så er Barcelona, Amsterdam, London 

eller hvor man nu skal hen. Det har stor betydning, at man er samlet over flere dage, hvor man 

lærer hinanden bedre at kende. 

 
Ændringer i Bestyrelsen 
I forbindelse med generalforsamlingen fortalte vi, at vi ville ud og lede efter en suppleant til bestyrelsen. Vi 
er glad for, at Mogens Østergaard, der også til daglig er træner for U7 har sagt ja til at blive suppleant. 
 
Vores formand Kennet Glerup har på grund af personlige årsager fået orlov fra bestyrelsen på ubestemt tid. 
Næstformand Ib vil i den tid varetage formands opgaver.  
 

 
De bedste hilsener  
 
Fodboldbestyrelsen 

 


