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Af Steen Glyngø
Formand

Ved 
generalforsamlingen i 
november ønskede 
daværende formand 
Jacob Hansen ikke 

genvalg og jeg kom i 
bestyrelsen og blev 

valgt til formand. Jeg 
glæder mig meget til 
arbejdet for JIF. En af 
mine kæpheste er bl.a
vores klubhus, som jeg 
ønsker at få mere liv i. 

Drikkedunke afskaffes
Af hygiejnemæssige årsager er det blevet besluttet, at alle spillere selv 
medbringer drikkedunke til træning og kamp. Alle klubbens drikkedunke 
er afskaffet. 

Forældreopgave at dømme 3- og 5-mands kampe
I efteråret bliver der ikke sendt dommere fra Dommerklubben til 3/5-
mands kampe – derfor er det nødvendigt med hjælp fra forældrene til
dette. Det gælder kun hjemmebanekampe - vi håber selvfølgelig på
opbakning til denne opgave, da kampene ellers ikke kan afvikles. 

Flot hæder til to JIF’ere
Hedensted Kommue afholder hvert år Award-
fest, der hylder alle frivillige i kommunens 
foreninger. 
Vores U11/U12 træner Patrick Hornsey blev 
kåret som "Årets træner" og vores 
allestedsværende Christian Schrøder fik "Du gør 
en forskel"-prisen.

Kæmpe STORT tillykke til begge – flot og 
fortjent!

Samarbejde med Skjold
I januar blev Skjold og JIF enige om at indgå et samarbejde på 
seniorsiden. I foråret er der tilmeldt 3 hold under JIF (serie 3, 5 og 6). 
Fra efterårssæsonen bliver det en officiel sammenlægning. 

Lån udstyr af klubben
I JIF vil vi gerne kunne stille udstyr til rådighed for såvel nye som gamle 
spillere. Hvis man har udstyr man ikke bruger såsom fodboldstøvler, 
målmandshandsker, benskinner etc, så vil klubben gerne arve dette. 
Kontakt Jannie Larsen fra ungdomsudvalget for spørgsmål omkring 
afhentning/aflevering – tlf. 2511 2913.

Vil du give en hånd med?
Vi søger altid frivillige til både store og små opgaver. 
Der er altid opgaver vi mangler hjælp til:
- Trænere, holdledere, diverse praktiske opgaver

VIGTIGE DATOER:
(se også kalender for JIF 

på hjemmesiden)

24/5
Fællestræning

26/6-30/6 (uge 26)
Fodboldskole

JIF er vært for DGI 
Fodboldskole

12/7-16/7 (uge 28)
Juelsminde Havnefest

3/8-6/8 (uge 31)
Vildbjerg Cup

Kontakt os gerne på bestyrelseJIF@gmail.com
eller se vores komplette kontakt info på www.juelsminde-if.dk


