
    

Fodbold i KHIFFodbold i KHIFFodbold i KHIFFodbold i KHIF    

    

        Er fodbold for alleEr fodbold for alleEr fodbold for alleEr fodbold for alle    
Så er det tid for en ny Så er det tid for en ny Så er det tid for en ny Så er det tid for en ny fodboldfodboldfodboldfodboldsæsonsæsonsæsonsæson....        

KHIF vilKHIF vilKHIF vilKHIF vil    i den anledningi den anledningi den anledningi den anledning    gerne invitere diggerne invitere diggerne invitere diggerne invitere dig        

til til til til fælles fodboldfælles fodboldfælles fodboldfælles fodboldopstartopstartopstartopstart....    

SSSSøndagøndagøndagøndag    dendendenden    10. marts 10. marts 10. marts 10. marts     

kl. 10.00kl. 10.00kl. 10.00kl. 10.00    ––––    11.3011.3011.3011.30    
Vi mødes ved Vi mødes ved Vi mødes ved Vi mødes ved ””””KoldbyKoldbyKoldbyKoldby    Idrætspark”Idrætspark”Idrætspark”Idrætspark”        

    

Efter træningen byder KHIF Efter træningen byder KHIF Efter træningen byder KHIF Efter træningen byder KHIF påpåpåpå    

    SSSSodavandodavandodavandodavand,,,,    og pølser til alle spillere.og pølser til alle spillere.og pølser til alle spillere.og pølser til alle spillere.    

Forældre er som altid meget velkomneForældre er som altid meget velkomneForældre er som altid meget velkomneForældre er som altid meget velkomne    

Vi glæder os til at se dig.Vi glæder os til at se dig.Vi glæder os til at se dig.Vi glæder os til at se dig.    

    

Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen    

        UngUngUngUngdomsudvalgetdomsudvalgetdomsudvalgetdomsudvalget    KHIFKHIFKHIFKHIF        

 

 



Forårssæson 2019  

Hvad får jeg som spiller udover fællesskab, nye kammerater, motion, sjove oplevelser og ikke mindst 

boldfærdighed: 

• Mulighed for deltagelse i en fælles opstart for alle klubbens spillere 

• Kompetente trænere til både træning og kamp 

• Gode træningsfaciliteter på ”Koldby Idrætspark” 

• Gode bolde og baner der altid er klar til brug 

• Rengjorte omklædningsrum og toiletter   

• Mulighed for deltagelse ved kampe i JBU turnering  

• Nyvasket spillertøj til kamp 

• Mulighed for deltagelse i Jesperhus Cup (målrettet for KHIF´s U5-U10 spillere, dog tale om en 

mindre egenbetaling) 

• Mulighed for deltagelse ved Vildbjerg Cup i sommerferiens uge 31 (målrettet KHIF´s U8 - U17 

spillere, her vil der ligeledes være tale om en mindre egenbetaling)  

• Gennem KHIF´s klubsamarbejdet med FC Midtjylland vil der være mulighed for klubbens U6 – U10 

spillere, at deltage i indløb/være bolddrenge/pige ved en udvalgt superliga kamp med FC 

Midtjylland 

• Mulighed for deltagelse i fælles klubtur til MCH Arena i Herning for at se superligakamp 

• Mulighed for deltagelse ved KHIF´s årlige Cykelsponsorløb, hvor der tjenes penge til 

Ungdomsafdelingen og eget hold 

Efterårssæsonen 2019  

• Mulighed for at deltage i en træningsaften, hvor KHIF er vært for et besøg fra FC Midtjylland, hvor 

udvalgte superligaspillere på træningsaftenen gæster ”Koldby Idrætspark” og træner klubbens 

ungdomsspillere 

• Mulighed for deltagelse i klubbens årlige fodboldafslutning Andelskassen Cup der finder sted i 

Hørdum Hallen 

  

Mulighed for indendørs fodboldsæson perioden fra uge 43 til uge 6 

• Her vil du igen som spiller møde kompetente trænere på trænings aftner og til kamp 

• Gode bolde og bane i Hørdum hallen, som altid er klar til brug 

• Altid rengjorte omklædningsrum og toiletter   

• Deltagelse i kampe i JBU turnering samt deltagelse ved et stævne/cup betalt af KHIF 

• Nyvasket spillertøj til kampe 

Spiller kontingent opkræves over conventus. Tilmelding sker på www.khif1904.dk under fanen ”Tilmelding 

til holdene”. 

Vi glæder os til at se dig til fodbold i KHIF 

 

     

 


