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Formandens årsberetning for 2017 — 2018 

 

Årets gang 

Sæsonen 2017/2018 er slut, og det er på tide, at jeg ser tilbage på mit første år som 

formand. 

Det er et år, hvor jeg har brugt meget tid på at finde mig til rette med de mange opga-

ver, der følger med posten, så der har ikke været overskud til så meget andet. 

Jeg ser derfor frem til at få mere tid til udvikling af foreningen og dens aktiviteter. 

Stævner/arrangementer 

KFI hjælper ved og står for et par arrangementer i Kolding. Dette drejer sig om Slotssø-

stafetten og Julemærke-marchen. 

Disse 2 arrangementer laves sammen med KFUM, og det er dejligt, at det gode samarbej-

de stadig kører efter så mange år. 

IFA 

IFA fortsætter med at være en rigtig stor succes. Ikke mindst på grund af de gode in-

struktører, anført af den daglige leder Vibeke. Derfor var det også fortjent, at Vibeke 

fik Kolding Idrætsråds Ærespris. 

Noget der nok overraskede hende selv væsentligt mere, end alle vi andre, der ved, hvor 

stort et arbejde og engagement hun lægger i sit arbejde. 

Desværre må vi sige farvel til IFA som en direkte del af KFI i år, da Kolding Kommune 

har ønsket at der skal dannes en forening, der kun skal tage sig af IFA. 

 

Desværre har kommunen ud over dette ønske også besluttet, at IFA fremover får væ-

sentligt mindre i tilskud til deres aktiviteter. Dette kommer bl.a. til at betyde en forhø-

jelse af kontingentet. 

Vi slipper dog ikke projektet helt, da der også fremover vil sidde medlemmer fra KFI i 

den nye bestyrelse. Vi forventer også at lave en associeringsaftale, så vi også i fremtiden 

får et godt tilhørsforhold til hinanden.  

Vi har jo også stadig en del fælles rekvisitter, som vi også fremover skal benytte i begge 

foreninger. 

Parkhallen 

Medlemmer af KFI danner, sammen med medlemmer fra KH, bestyrelsen for Parkhallen. 

Dette fremmer det gode samarbejde om og med hallen. 

Der skal her derfor også være plads til at takke hallens personale for det gode arbejde, 

der hvert år lægges i hallen. Både i det daglige arbejde og ved større arrangementer. 
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Økonomi - Kontor 

Som tidligere nævnt, skal IFA finde en del besparelser. Dette betyder også, at der skal 

spares på kontortimer i der nye år. 

Der vil derfor komme nye åbningstider på kontoret. Dette vil fremgå af hjemmesiden. 

Igen i år er IFA´s regnskab blandet ind i KFI´s regnskab. Dette gør i år, at det ser ud 

som om, at vi har et lille underskud i foreningen, da midtvejsregnskabet for IFA viser et 

underskud. Uden dette underskud, der ikke har noget med KFI´s ”rigtige” regnskab at gø-

re, har KFI et pænt overskud. 

Hjemmesiden 

Fremover vil det desuden være et medlem af bestyrelsen, der kommer til at stå for hjem-

mesiden, hvilket vi håber, vil give et mere opdateret og spændende indhold. 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                

Det har endnu engang været en sæson uden stævner.  

Det er tilsyneladende spillernes ønske blot at have en ugentlig spilledag. 

Generelt må vi sige at det har været en stille og rolig sæson. 

Det er til en hver tid muligt at bestille en bane mere, ledige baner kan ses på hjemmesiden. 

Sidste sæson besøgte vi spillerne i hallerne, dels for at høre om der var ideer, som spiller-

ne synes vi skulle prøve og om der var opbakning til en turnering. Men spillerne gav udtryk 

for at de generelt var tilfreds, med blot at spille og ingen ønskede stævner. 

Vi har besluttet i bestyrelsen at vi i denne sæson, vil besøge hallerne og kontrollere om al-

le har medlemskab til KFI, idet det viste sig, at der var en del, som ikke var medlem ved 

sidste kontrol. 

Alle som ønsker at spille badminton skal være medlem af Kolding Firma Idræt.  

Man må gerne være flere om en bane, bare man er medlem. 

Har du et tip til en aktivitet, som vi skal prøve så giv lyd til kontoret. 

Tak for en god sæson  -  Badmintonudvalget 
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Årsberetning BOWLING 2017/18 

 

 

 

 

I sæsonen 2017/18 – havde vi 64 tilmeldte hold, de blev fordelt i 8 rækker. 

Vi skulle forsøge os med noget helt nyt – Bowling med handicap. Dette gav udfordringer i  

starten, i det der var mange ting der var svære at få til at køre korrekt. 

Skærmen kunne vise man havde vundet – mens PC´en havde det modsatte resultat. 

Dette gav nogen hug til os i udvalget – og mange ønsker vi går tilbage til det gamle system,  

mens andre ønsker vi fortsætter med handicap spillet. 

 

Bowlingudvalget har taget kritikken til sig! 

 

Som altid, første weekend i november, afholdte vi det traditionsrige Åbent Bymesterskab!  

Tilmeldingerne var ikke stort (46 spillere) – men alligevel nok til vi valgte at gennemføre. 

De to nye By-mestre blev, René Skov og Josefine Hansen. 

 

Weekenden uge 8 – stod på TREOMC CUP.  

Her dystede 62 spillere, vinderen blev Thomas Sandholt. 

 

Jeg vil gerne takke alle JER, der møder op til spilleaftenerne og stævner, samt til udvalget  

for den store indsats. 

Tak til Zita & Karin der ligesom jeg takker for denne gang i bowlingudvalget. 

Jeg har haft et spændende og sjovt år her – og vil koncentrere mig om nye tiltag i  

Kolding Firma Idræt – de kommende år. 

 

Hilsen  Leif Jensen 
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     ÅRSBERETNING FODBOLD 2017/18 

Det har været et fodbold år med mange gode kampe, og vores indendørs     

sæson forløb på en tilfredsstillende måde. Dog vil vi jo altid gerne have flere 

hold til at deltage, for at spillerne får de flest mulige kampe. 

 

Vi var lidt plaget af afbud fra forskellige hold i løbet af sæsonen, men heldig-

vis påvirkede det ikke de hold som dukkede op. Alle holdene var i et stort smil 

og vi havde nogle fantastiske kampe med rigtig god stemning. 

Vores udendørs fodbold blev til noget i år, ikke med det antal hold som vi ple-

jer at kunne stille med, men ikke desto mindre var der stor ros fra spillerne. 

Vejret var jo også med os, og det var nogle hold som bare hyggede sig og fik 

spillet noget godt fodbold. 

Vi spillede på 5-mands banerne, og vi regner med at tilbyde sådan en turnering 

igen næste sæson, da det lader til at være meget mere overskueligt for spil-

lerne at løbe rundt på de små baner, fremfor 7-mands. 

Alt i alt, har det været et tilfredsstillende fodbold år, og som altid vil vi stile 

efter at få endnu flere hold til at spille med, da det giver nogle meget bedre 

kampe. 

I selve fodbold udvalget er der stadig plads til nye personer, til at tage del i 

udvalgs arbejdet. Det er nogle hyggelige aftener man kan se frem til. Så hvis 

du sidder med en lille lyst til at prøve, så er man altid velkommen til at kontak-

te mig og så kan man få nogle prøve aftener, for at se om det er noget der kan 

vække ens interesse. 

 

MVH 

Christoffer Hahn Bülov 

Fodbold formanden 
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Motionsudvalgets årsberetning 2017-18 

 

Motionsudvalgets største arrangement er Slotssøstafetten. et 

stafetløb for 5-personers hold. 

De 5 deltagere på holdene skal hver tilbagelægge en omgang på ruten - omkring Slotssø-

en i Kolding - med start og mål på plænen bag SlotssøBadet i Hospitalsgade. 

 

Løbet har siden 1981 været afviklet den 4. onsdag i august, og har alle årene været ar-

rangeret i et samarbejde mellem Kolding Firma Idræt og Kolding KFUM Atletik & Motion 

 

Den 22. august 2017 afviklede vi for 37. gang Slotssøstafetten. 

Siden 2012 har Slotssøstafetten haft Arbejdernes Landsbank som ”hovedsponsor”. 

 

I mange år mente vi, at deltagerantallet på 126 hold i 1991 var ”umulig” at overgå. 

Men i 2009 blev den gamle deltagerrekord imidlertid slået, da der deltog 135 hold. 

I de følgende år fortsatte stigningen i deltagerantallet – toppende i 2014 med 197 hold 

(næsten 1.000 deltagere). Så mange deltagere var en udfordring ! 

Pladsforholdene - både plænen bag SlotssøBadet og stierne på den intime rute omkring 

Slotssøen - viste at ”smertegrænsen” nu var nået. 

Beslutningen blev, at begrænse deltagerantallet til max. 200 hold (1.000 personer). 

Ved Slotssøstafetten 2015 var det ikke nødvendigt at begrænse deltagelsen, da ”kun” 

151 hold deltog. 

 

Om det var udmeldingen om begrænsningen i deltagertallet, vides ikke. Men at arrangø-

rerne af den landsdækkende DHL-stafet - for første gang havde valgt at afvikle en af-

deling af deres stafetløb i Sydjylland (Aabenraa) - samme dag som vores ”normale” dag 

for Slotssøstafet (4. onsdag i august), betød at en del af vores ”faste” deltagere valgte 

at prøve DHL-stafetten i Aabenraa. 

I Slotssøstafetten 2017 - onsdag den 22. august – var deltagelsen faldet yderligere, så-

ledes at kun 103 hold var klar ved startstedet, da borgmester Jørn Pedersen affyrede 

startskuddet. 

 

Til 2017-udgaven af Slotssøstafetten var sponsorerne igen gavmilde, og havde udsat en 

række præmier - bl.a. 1.000 kr. fra Arbejdernes Landsbank - til de hold, der deltager i 

de bedst og sjoveste udklædninger. 

Dette er en god tradition, som gør løbet til en festlig ”Kolding-begivenhed”, for både 

deltagerne, og de mange tilskuere der overværer løbet. 

Præmietagerne blandt de ”udklædte hold” blev: De fem indianerbørn, Bager Jørgens 

Tand-svende, Tandplejen Bramdrupdam, Find Holger, OSG Trindvold. 
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Derudover var der udsat spurtpræmier, og præmier der blev fordelt ved lodtrækning på 

startnumre. 

Ligeledes var der sodavand/øl & frugt til alle deltagere. 

Selv om DHL-stafetten igen i 2018 afvikles 4. onsdag i august, har vi besluttet, at vende 

tilbage til vores ”faste Slotssøstafet-dag” - 4. onsdag onsdag i august. 

Derfor afvikles Slotssøstafet 2018  onsdag d. 22. august. 

__________________________________________________ 

Julemærkemarchen    

Motionsudvalget har siden 2006 - i samarbejde med Kolding KFUM Atletik & Motion - væ-

ret lokal arrangør af den landsdækkende Julemærkemarchen. 

Marchen - hvor deltagerne mod betaling - kan vælge en gåtur på 5 eller 10 km, afvikles al-

tid første søndag i december. 

I 2017 var marchdatoen derfor den 3. december, og - som siden 2011 - med start ved Ho-

tel Koldingfjord. Bygningerne, der i dag huser hotellet, blev i 1911 opført som Danmarks 

første Julemærkesanatorium for tuberkuloseramte børn. 

I begyndelsen af 2014 blev der startet en lokal indsamling for at skaffe penge til etable-

ring af et nyt Julemærkehjem i Kolding. 

For at støtte indsamlingen afholdt vi i 2014 og 2015 Julemærkeløbet. 

Løbet foregik samtidig med Julemærkemarchen, og hele overskuddet 

fra løbet gik til den lokale indsamling. 

Desværre var interessen for løbe penge ind til et Julemærkehjem i Kol-

ding meget begrænset. Samlet overskud i 2014 og 2015 var kr. 2.075.        

Derfor har vi fra 2016 besluttet at droppe Julemærkeløbet. 

 

Desværre har initiativtagerne nu også helt opgivet, at indsamle den for-

ventede (og nødvendige) kapital til etablering af et Julemærkehjem i Kolding. 

 

Overskuddet fra Julemærkemarchen tilfalder Julemærkefonden, der står for driften af 

de 5 bestående Julemærkehjem i Danmark, hvor børn der har det svært i hverdagen kan 

tilbringe en periode væk fra den hverdag, der - bl.a. på grund af mobning, problemer i 

hjemmet o.lign. - gør dagligdagen vanskelig for dem. 

Efter Julemærkemarchen 2017 i Kolding kunne vi aflevere et overskud på 15.670 kr. (mod 

14.140 kr. i 2016) til Julemærkefonden. 

Det samlede landsresultat af Julemærkemarchen 2017 blev et overskud på 1.315.000 kr. 

 

Der har siden 2006 været en stigende deltagelse i marchen i Kolding - og dermed også et 

stigende beløb - til julemærkehjemmene. 

Ved ”vor debut” i 2006 deltog 65 personer i arrangementet. 

I 2017 var der 239 deltagere. 34 mindre end i 2016. 

På landsplan (64 startsteder) var der 16.800 deltagere - mod 17.770 i 2016. 

 

Julemærkemarchen 2018 foregår søndag den 2. december - med start kl. 10. 

Startstedet er igen i år ved Hotel Koldingfjord 
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I 2015 startede vi en ny indendørs aktivitet, der er en blanding mellem curling og petanque. 

Der spilles indendørs på et 13 x 2 m tæppe med skævt vægtede eller lidt asymmetriske 

trækugler på ca. 10 centimeter i diameter. Skævheden i 

kuglerne bevirker, at de ruller skævt ned ad banen. 

 

Vores afvikling af turneringen er også skæv. Alle deltagere fordeles hver spilledag på 4-

personers hold, med fast defineret spillerækkefølge: Leder, 2-er, 3-er og skipper på hol-

det. 

Hver spilledag spiller holdene ”alle mod alle”. 

Alle holdets deltagere tildeles 3 points ved vunden kamp, 2 points ved uafgjort kamp og 1 

point ved tabt kamp. 

Der har i sæsonen 2017-18 været afviklet turnering i aktivitetslokale 2 i Parkhallen 

- med Jørn O. Godt som Kolding Firma Idræts ”BOWLS-mester” 2017-18 (for 2. år i træk). 

 

Da interessen for at spille BOWLS er stigende er aktiviteten fra sæsonen 2018-19 – der 

starter mandag den 24. september – flyttet til Minihallen i Parkhallen. Her er der mulighed 

for at afvikle aktiviteten på mere end 2 baner. 

Tak til vore sponsorer og de mange hjælpere, der møder op og giver en hjælpende 

hånd ved vore arrangementer. 

Motionsudvalget - Formand Svend Bjørnbak 

Petanque’s årsberetning 2017/2018 

  
Sæsonen blev som sædvanligt spillet i Seest Idrætspark.  

Efteråret 2017 og 2018 blev vinderne for årenes turneringer fundet. Det blev begge 

gange Team BE (Benny og Egil), der endte på førstepladsen. Man må sige, at det var 

velfortjent, da de førte fra start til slut.  

 

Åbent stævne i 2017 blev som sædvanligt et godt og hyggeligt stævne med besøg af 

spillere fra Fredericia og Middelfart. Ligesom sidste år, inviterede vi kun til double-

stævne, da det er i denne række, vi kan få spillere. 

 

I skrivende stund er også Åbent Stævne 2018 afsluttet. Denne gang med en lokal vin-

der, idet Team BE løb med den samlede sejr. 

Til sidst vil vi gerne takke: vores sponsorer for præmier til vores afslutning, hjælpere 

for det store arbejde i løbet af sæsonen og spillerne for den gode stemning.  

 

 Petanqueudvalget 


