
 

Et fantastiske fodbold år i Koldby/Hørdum if 

4 hold, og 2 oprykninger, har vore senior hold budt os i 2016, det kan vi godt 

tillade os at være glade og stolte over. Ikke at det altid har været nemt, men når 

der er flere sejre end nederlag, så er alting nu noget nemmere. Men, for der et 

men, vi skal have flere 2. og 3. holds spillere til træning i 2017, for i år har det 

aldrig været så svært at stille vort 3. Hold, et hold som jeg mener er af meget stor 

værdi for KHIF, så flere til træning vil i det nye år være vort største mål, og det 

vil vi arbejde for må lykkes. 

I trænere har i 2016 haft et rigtigt godt samarbejde. Elo klarede året både som 

cheftræner og camping boss, han fik især i starten og i sommeropstarten god 

hjælp af kasper som spillende assistent. Dennis som ny træner i kh blev desværre 

ikke overbebyrdet med spillere til træning, men fik sine udfordringer i at stille et 

slagkraftigt 2. Hold, og Carl havde det endnu sværere med sit 3. Hold. Jeg må 

sige i har knoklet, det har trukket kræfter, også for mange kræfter. Hvad vi skal 

fremad rettet, tager vi gerne imod dit bud på, vi tør godt tænke og prøve nyt.                                               

Men 2 oprykninger og faktisk rigtigt godt spil, har vist mig at der er grøde og 

humør når KH går på banen, så lad os bibeholde dette og udvikle os sammen 

også i 2017. 

 

Så er der vore damer. Det så lidt træls ud mht. antal spillere i begyndelsen af året, 

men heldigvis er der nogle seje KH damer. De tog ansvar, og med Nanna 

Pejtersen som team chef, har holdet fået fine resultater i 7 mands rækken. I har 

kæmpet med at stille hold, men fodbold det har i villet spille, og godt for det. Jeg 

håber holdet og Nanna holder ved, og selvfølgelig må der gerne komme flere 

spillere til. Og så ligger holdet klart nr 1, over de hold vore herre spillere helst vil 

være dommere for….så alene derfor….må og skal vi ha’ et damehold i KHIF.     

Førsteholdets mange sejre i foråret endte fortjent med oprykning, dog kun på 

målscorer og efter en meget omtalt omkamp. I klarede uafgjort i omkampen og 

vandt sikkert i sidste kamp. Oprykningsfesten i hallen var fantastisk. 

Lidt ferie, afbud og skader, men også velkommen til 2 nye spillere, gjorde starten 

i serie 2 lidt svær. Men hold op hvor har i stået sammen og spillet flot fodbold 

derefter. Så en flot 2. plads i serie 2 i efteråret er mere end godkendt. Holdet har i 



den grad udviklet sig gennem de sidte 2 år. Det gir’ optimisme og mod på mere. 

Det kommer ikke af sig selv, men jeg fornemmer at alle og flere til, er klar igen 

om ikke særlig lang tid.  Selv om vi skal sige tak og på gensyn for denne gang til 

elo og dennis, så tror og regner jeg med at i spillere og os på sidelinien er klar til 

at give vores nye cheftræner Ole Nielsen fuld opbakning. Det være sig på 

træningsbanen samt til holdenes kampe. For det vil der være meget brug for, nu 

da vi også igen skal spille med i serie 4 med vort 2. Hold. 

2. Holdet har næsten altid haft udfordringer. Derfor var oprykningen her i 

efteråret også ekstra flot, men klogt og dygtigt har du Dennis sat holdet.  I har 

spillet en kamp af gangen, kulminerende med den store og for os KH’er sjove 24-

0 sejr over et rigtigt dårligt grønt hold. Det gjorde at i tog 1. pladsen i pujen, samt 

blev omtalt vidt og bredt i aviser og på diverse sociale medier. Vi kan vel sige at 

KH igen blev verdens berømt i Thy og Danmark. Stort tilykke med oprykningen 

til træner, holdleder og i spillere som har været med på holdet. 

 

Dennis Timmermann, kun et år som træner for 2. Holdet, desværre mener jeg, 

både for dig og os. Jeg ved du har føldt det ”op ad bakke” når der ikke har været 

spillere nok til træning, for træningsbanen ville du nemlig gerne. Det at stille 

holdet har været svært fra gang til gang, det ved vi. Vi har dog set dig med godt 

humør og vilje til at det skulle lykkes hver gang. Så oprykningen til serie 4 er i 

den grad din store fortjeneste. Jeg tror og håber vi fortsat må se og bruge dig i 

KHIF også i det kommende år. 

Tak for indsatsen og på gensyn.         

 

3. Holdets resultater……tjae…17 point på to halvsæsoner rækker ikke til 

oprykning, men var det,  der var meningen?? Nej det tror jeg ikke, og det er vel 

også iorden at lade andre hold få den oplevelse. Mit og senior udvalget’s store 

håb er selvfølgeligt at vi fortsat har et godt 3. Hold i khif i 2017. Lad os sammen 

arbejde for at det må lykkes, så carl’s store arbejde i år, må blive nemmere i det 

nye år. 

Så vil jeg gerne sige mange tak til alle i som har spillet på 1. Holdet, 2. Holdet, 

dame holdet eller 3. Holdet,  en kamp i ny og næ, flere eller få……netop din 



indsat har været med til at gøre en forskel. Tak fordi du har valgt at være en del 

vores klub. 

Jeg håber at alle igen til sæson 2017 er klar, og at vi sammen kan gøre det endnu 

sjovere at spille fodbold i Koldby/Hørdum if. 

 
Jeg gerne takke vore trænere og holdledere, samt i som har bakket holdene og 
klubben op fra sidelinien og som tilskuere. Mange tak. 
 
-til Søren Paulsen, du tæller og laver trænings protokol,  kører med en spiller i ny 
og næ, og klarer speaker tjansen ved Thy Mesterskaberne. Mange tak. 
 
-speaker holdet til turneringskampene har i år især bestået af Jan Christensen, 
med lidt afløser hjælp af Morten Bjerregård, tak for jeres flotte måde at klare 
dette på. 
 
 
I år har Thomas Frederiksen sat vor kampprogram op, Keld Lauridsen og 
Mogens Jensen sørget for at kopiere den og flere har i år skrevet indlæg.  
Mange tak for jeres hjælp. 
 
- tak skal også lyde til orla thinggård for den måde du holder alt så flot omkring 
hele anlægget i Hørdum. 
 
-tak til Svend Aage Jakobsen som med stor hjælp fra Orla, passer bolde og baner 
i Hørdum, det samarbejde håber jeg meget på igen i 2017. 
 
-tak til vores halbestyrer Jan og hans hjælpere 
 
 
-tak til Claus Christensen for pasning af baner, bolde og veste i Koldby  
 
- tak til Ellen og Leo yde for vask af trøjer 
 
 
 - tak til Bitten Vestergård for at passe og rengøre klubhuset 
 
- tak til Mads Johansen, du er en god og fantastisk dygtig kampfordeler 

 



- tak til vores sponsormand Keld, og samarbejdet med i øvrige i seniorudvalg og 
hovedbestyrelse. 
 
- tak til Fanklubben Bølgen 
 
- også i år en stor tak til KHIF’s venner, støtteforeningen. 
 
- mange tak skal også lyde til vore mange sponsere og ikke mindst klubbens 
hovedsponsor Andelskassen. 
 
- nu skal vi til at hylde en del af jer med  
Pokaler - gaver- blomster og klap.  
 
Det er velfortjent hyldest for den enkelte,  
 
Men den største hyldest skal vi give hinnanen og det  
 
Fællesskab vi alle er en del af,  
 
Nemlig klubben Koldby/Hørdum if. 
 
 
TAK FOR ORDET 


