
 

 
 

 

Nyhedsbrev fra fodbold afdelingen 
Juli 2018 

 
 
Forårs sæsonen er nu afsluttet. Holdene fra Starup UIF fodbold har spillet mere end 175 kampe i 
forårsturneringen og foruden deltaget i flere stævner som Starup Festdage og andre, så det er tid 
til en velfortjent sommer pause. 
 
  

VM ministævne d. 16. juni 
Vi takker for den store opbakning til VM stævnet d. 16. juni med 135 aktive fodboldspillere og 
efterfølgende storskærmsarrangement. For klubben er det vigtigt, at lave nogle arrangementer, 
som er med til at styrke fællesskabet endnu mere i klubben. Vi har fået mange positive 
tilkendegivelser om stævnet, og vi vil til vores kommende bestyrelsesmøde evaluere stævnet. Vi 
håber, at dette kan blive en tilbagevendende begivenhed. Hvis der er nogle kommentarer om 
stævnet eller andre ideer, er man meget velkommen til at skrive en mail til 
chaungu75@gmail.com.  

 
 
75 års jubilæum 
Starup UIF blev stiftet i 1943 med det formål at give medlemmerne mulighed for idrætsudøvelse 
samt igangsætte kulturelle arrangementer til fremme af fællesskabet. Det er stadig hovedformålet 
og fodboldafdelingen har igennem tiderne støttet aktivt op om dette. I forbindelse med jubilæet 
vil der blive afholdt et større klubarrangement i august.  Vi håber, at alle i fodboldafdelingen vil 
støtte op om dette. Nærmere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 31. 
august. 
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Træner konsulent og træner uddannelse  
I løbet af foråret har vi gennemgået et klubforløb med trænerinspiration og træneruddannelse i 
samarbejde med DBU-konsulent Tom Willumsen. Der har været besøg i klubben og deltagelse i 
træninger på tværs af årgangene. Flere af trænerne har gennemgået DBU’s C-træneruddannelse – 
nu mangler vi kun B- og A- kursus, inden vi styrer direkte mod Superligaen. 
  
Andy, en af trænerne fra U11, fortæller om klubforløbet, at det var spændende og lærerigt: 
 ”Det var rigtig godt med input og forslag til planlægning af træningen, og hvordan man kan være 
med til at udvikle spillerne med forskellige træningsøvelser. Tom var god til at gøre opmærksom 
på, hvordan man kan forberede træningen og have fokus på trænerens rolle overfor spillerne. 
Børnene synes også, det var spændende at prøve noget nyt og med den store opmærksomhed på 
dem. Desuden var det også godt at mødes og gennemgå træningen med de andre årgange, man 
kan altid lære noget fra hinanden. Jeg er sikker på, at vi fremover helt sikkert vil bruge nogle af de 
input og læring, vi fik i løbet af forløbet.” 
 

 
Fodbold efterår  
Der er i alt tilmeldt 20 hold i efterårsturneringen fra U6 til U17, senior, oldboys og veteran.  
 
I foråret var vi desværre nødsaget til at trække vores senior hold pga. manglende tilslutning, men 
med en stor indsats af nogle unge mennesker, der gerne vil spille fodbold i Starup, er vi i den 
heldige situation, at der er tilmeldt 2 senior-hold til efteråret.  Vi håber på stor opbakning til dem 
og de andre årgange i klubben. 
 

 
DBU fodboldpas 
I har sikkert hørt om den nye databeskyttelseslov (også kaldet GDPR), og som I allerede er blevet 
informeret om, så har DBU indført et fodboldpas for alle aktive spillere, trænere og ledere. Det er 
sket for at sikre, at klubberne overholder loven, når vi registrer medlemmer. Hvis man ikke har 
aktiveret fodboldpasset, kan man ikke komme på holdkortet og dermed ikke spille kamp til 
efteråret. Derfor skal du allerede nu logge ind på DBU fodbold app’en, eller logge ind via MitDBU 
på dbu.dk, for at godkende dette. Gør det allerede nu og så er du klar til efterårs sæsonen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
25.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje 
Vi har i foråret søgt og modtaget et tilskud fra DIF og DGI´s foreningspulje til indkøb at boldvogne. 
Det betyder, at vi får nogle vogne, hvor man opbevarer boldene og vognene let kan tages med ud 
på banen. På denne måde kan vi bedre udnytte boldene på tværs af holdene samt få bedre orden 
og overblik i boldrummet. Husk alle spillere er medansvarlige for at boldene kommer tilbage i 
boldrummet, på den måde holder vi udgiften nede til bortkomne bolde og sikrer, at der altid er 
bolde nok til træning. Vi regner med, at boldvognene står klar efter sommerferien.  

 
SønderjyskE Superligakamp d. 1. september 
Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, så har vi lavet aftale med en række sponsorer om nyt 
spiller- og trænertøj.  Vi ønsker at markere det med en event. Derfor inviteres alle medlemmer 
gratis til Superligakamp lørdag d. 1. september, hvor SønderjyskE forhåbentlig vinder over Hobro. 
Pårørende kan købe en billet for 50 kr. Vi skal alle være iført vores nye trøjer. Vi håber, at mange 
vil være med til denne event og vise Starup-farverne til Superligakampen. 22 spillere fra de 
nuværende U7 og U8 får lov til at løbe ind med spillerne fra SønderjyskE. Husk tilmelding til jeres 
træner senest d. 1. august. 
 
De bedste hilsener  
 
Fodboldbestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


