
   

 

Oversigt 

Formandens årsberetning ……………… s.  2 

Badminton årsberetning ………………... s.  3 

Bowling årsberetning ……………………... s.  4 

Fodbold årsberetning ………………….... s.  5 

Motions årsberetning ………………….... s.  6 

Petanques årsberetning ………………... s.  8 



 2 

 

Formandens årsberetning for 2015-2016 

 

Det er med glæde, jeg vil byde jer velkommen her i vores nye lokale, som nu er et lille år 

siden blev taget i brug. De, som har lejet lokalet, har heldigvis kun givet gode tilbagemel-

dinger. I starten var der lidt lydproblemer. Lyden fra lokalet nedenunder trængte meget 

igennem, men der er lavet aftaler, så der ikke spillet så højt mere. 

 

Som formand kan jeg desværre nok et år se og konstatere tilbagegang i vores forening. 

Vi er måske ikke gode nok til at sælge vores forening. Er det evt. fordi vi ikke er stolte 

af foreningen? Jeg har meget svært ved at finde svaret. 

 

Det ser for mig ud til at vores medlemmer ser på vores forening, som en købmandsfor-

retning - ind af døren - pille ned af hylderne - og så ud igen.  

Jeg savner det sociale sammen hold, som kan få foreningsånden til at blomstre.  

 

I denne sæson vil vi gerne prøve noget nyt. Vi har snakket om i bestyrelsen at invitere 

alle vores medlemmer til en fest med god mad og hygge her i Parkhallen. Vi planlægger at 

det vil blive medio marts evt. en fredag eller lørdag aften. Jeg vil gerne her på general-

forsamlingen have en tilkendegivelse, om det er et forslag, som vi skal arbejde videre 

med eller ikke. Jeg håber, at det vil kunne være med til at samle vores forening og der-

ved styrke de sociale bånd. 

 

Det er svært at starte noget nyt op, da det jo gerne er Tordenskjolds soldaterne, jeg 

skal have fat i. Men heldigvis har vi i år fået startet Bowls op. 

Det er et spil, der spilles indendørs på tæpper, der kan rulles ud og fjernes igen hver 

gang, der spilles. Man spiller med ”skæve kugler” i hold på op til fire personer. Bowls kø-

res af motions udvalget med lidt hjælp fra petanque udvalget. Hvis nogen skulle have lyst 

til at prøve, er de velkommen til at kikke forbi mandag aften her i Parkhallen. 

 

IFA buldrer stadig derud af med mange medlemmer og mange aktiviteter. De har et fan-

tastisk socialt sammenhold, man skal lede længe efter. IFA arrangerer også rejser. I år 

har de været på skiferie i Norge, bustur til Paris og på rejse til Kreta. På rejsen til Kreta 

fyldte de næsten selv et helt fly. 

 

Samarbejdet med hallen køre rigtigt godt, og ud over dette nye lokale, kan vi også glæde 

os til, der kommer nye møbler i hallens cafeteria. Jeg vil gerne takke hallens personale 

for det gode arbejde, og den positive ånd vi bliver mødt med.  
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Beretning for  

  

 

Sæson 2015-2016 

 

Det har igen været en sæson med masser af udlejede baner, men stadig ikke med en 

belægning på 100%, det ville være dejligt, hvis vi kunne klare det.  

Det har været en sæson uden stævner. Udvalget synes at det er ærgerligt,  

for ud over at træne sammen med kollegaerne, kunne det jo være interessant,  

at udfordre spillere fra andre firmaer.  

 

Generelt må vi sige, at det har været en stille og roligt sæson, hvor noget af det mest 

ophidsende har været at minde om at tage banerne ned igen, når der ikke kommer  

nogen og overtager banen. 

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

siden.  

Udvalget besøgte hallerne, dels for at høre om der var ideer, som I spillere synes, vi 

skulle prøve. Man var generelt tilfreds med muligheden for at træne badminton, ønsker 

ikke stævner.  

Laver prøveaftner i håb om, at nogle flere kunne få lyst til at spille badminton. 

Der vil være en instruktør, så man kan blive klogere på at svinge ketsjeren. 

Prøveaftner gennemføres i september 2016.  

Desuden blev der kontrolleret, om man var medlem af KFI, desværre var der  

et par som ikke havde denne del i orden.  

Udvalget vil igen i den nye sæson komme og lave medlemscheck. 

 

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

gerne være flere 4 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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Beretning for sæsonen 2015/2016  

BOWLINGUDVALGET 
 

Sæsonen 2015/16 var der 86 hold tilmeldt, der blev fordelt i 11 rækker, Superligaen til 

serie 10. Superligaen blev kun en række med 6 hold. Tilbagemeldingen fra spillerne i su-

perligaen var, at det var lidt kedeligt med så få hold. Bowlingudvalget har taget kritikken 

til sig og vil tænke kreativ for den kommende sæson, for at få flere hold i rækken. 

Billeder af nogen af vinderne kan ses på hjemmesiden under bowling og billedgalleri. 

Første weekend i november afholdte vi det traditionsrige  

Åben bymesterskab.  

Tilmeldingen til stævnet var ikke som vi plejer at se,  

kun 84 individuelle og 33 par. 

Bymestrene blev Jette Knudsen fra SAC og Mark Bonde,  

enkeltmedlem.  

 

Weekenden i uge 8 stod på vanlig vis i Spar Nord Cups tegn. 

Der var 154 spillere dystede om de eftertragtede 128 pladser 

der går videre til søndagens cup spil, hele weekenden forgik med 

højt spil og hyggelig stemning. Det var igen lykkes for udvalget at indsamle flotte præmi-

er, en stor tak til alle firmaer der bidrager dertil, for uden dem ingen stævne. 

Vi takker også Spar Nord for at de vil lægge navn og sponsering til. 

Lene B. Larsen fra SAC får som vinder her overrakt pokalen af 

Ole Hermansen tidl. direktør fra Spar Nord Bank.             

             

                                                                                                          

De 4 finalespillere 

 

 Til slut vil jeg gerne sige tak til 

alle Jer, som møder op, når vi af-

holder spilleaftener og stævner, 

til personalet i Koldinghallerne og 

mekanikkerne. En stor tak til Birthe på kontoret og den 

største tak skal lyde til bowlingudvalget, for jeres store frivillige indsats i en lang sæson, 

ved stævner og for at resultater også kommer på hjemmesiden. 

Jeg takker af efter mange sjove og spændende år i bowlingudvalget. Dejligt at møde hver 

og en, der har deltaget i bowling og Kolding Firma Idræt.  

 
Med bowling hilsen 
Lone Lindbo Thielsen 
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Fodbolds årsberetning 2015/2016 

 

Det har været et rigtigt godt fodbold-år, desværre ikke med så mange hold inden-

dørs, som jeg havde håbet på, men det blev til nogle rigtig gode stævne aftener. 

Ved sommerturneringen har jeg prøvet noget nyt, nemlig at kører en 5-mands turne-

ring i stedet for 7-mands.  

Der var nemlig ikke så mange hold tilmeldt 7-mands til, det ville blive sjovt for spil-

lerne i en turnering, da der nok var omkring de fire hold. Der var så kommet 4 tilmel-

dinger  

til vores 5-mands turneringstilbud, og derfor valgte jeg at få de 4 hold, som var til-

meldt 7-mands, til at komme med ned og spille 5-mands. Da jeg ikke havde prøvet at 

kører en 5-mands turnering før, var jeg meget spændt på at se, hvordan det gik. 

Ville spillerne kunne lide det eller ville det være en fiasko? Det viste sig heldigvis at 

blive en succes, og alle spillere hyggede sig rigtig meget. 

Det er derfor planen, at jeg i år 2017 vil kører samme type turnering, i håb om, at 

der så kommer 2 hold mere (vi var 8 hold i år). 

Da der desværre ikke er kommet nogle, der er interesserede i at komme ind i 

fodbold udvalget, vil jeg derfor opfordre folk til at komme og være med.  

Det er nogle rigtig hyggelige aftener ved fodbold, og alle er i godt humør. Ar-

bejdet kræver ikke så meget, og passer perfekt til en person, som er lidt fod-

bold interesseret, og som gerne vil lærer noget mere omkring fodboldturnerin-

ger, og hvordan det bliver opbygget. 

Jeg håber, der er nogle stykker, som har lyst til at komme og være med. 

 

MVH 

Fodbold formand 

Christoffer Hahn Bülov  
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Motionsudvalgets årsberetning 2015-16 

Motionsudvalgets største arrangement er Slotssøstafetten, 

et stafetløb for 5-personers hold. 

De 5 deltagere på holdene skal hver tilbagelægge en omgang på 

ruten - omkring Slotssøen i Kolding - med start og mål på plæ-

nen bag Slotssøbadet i Hospitalsgade. 

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

arrangeret i et samarbejde mellem Kolding Firma Idræt og Kolding KFUM Atletik. 

Den 26. august 2015 afviklede vi for 35. 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. Selv om 

deltagerrekorden i 2013 fik et ordentligt ”hak opad” til 169 hold, var deltagelsen i 

2014 - med 197 hold (næsten 1.000 deltagere) - en udfordring. Pladsforholdene - både 

plænen bag Slotssøbadet og stierne på den intime rute omkring Slotssøen - viste at 

”smertegrænsen” nu var nået. Derfor er det besluttet, at begrænse deltagerantallet 

til max. 200 hold (1.000 personer). 

Ved Slotssøstafetten 2015 - onsdag den 26. august - var det ikke nødvendigt at be-

grænse deltagelsen. ”Kun” 151 hold var klar ved startstedet, da borgmester Jørn Pe-

dersen affyrede startskuddet.  

Til 2015-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 delta-

ger 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. 

Der var også præmier til hurtigste hold og hurtigste kvindehold. Desværre ser det ud 

til, at antallet af kvindehold falder. I 2014 var 25% af de deltagende hold kvindehold, 

mod kun 20% af holdene i 2015. Derudover var der udsat spurtpræmier, og præmier 

der blev fordelt ved lodtrækning på startnumrene – og der var sodavand/øl og frugt 

til alle deltagerne. Om det var udmeldingen om begrænsningen i deltagertallet, vides 

ikke. 

Men at arrangørerne af den landsdækkende DHL-stafet - for første gang havde valgt 

at afvikle en afdeling af deres stafetløb i Sydjylland (Aabenraa) - samme dag som vo-

res ”normale” dag for Slotssøstafetten (4. onsdag i august), betød at en del af vores 

”faste” deltagere valgte at prøve DHL-stafetten i Aabenraa. 

Da DHL-stafetten igen i 2016 afvikles 4. onsdag i august, har vi som konsekvens heraf 

valgt, at afvikle Slotssøstafetten 2016 - tirsdag den 23. august. 
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Motion  

Julemærkemarchen    
 

Motionsudvalget har - i samarbejde med Kolding KFUM Atletik - været lokal arrangør af 

den landsdækkende Julemærkemarch siden 2006. 

Marchen - hvor deltagerne mod betaling - kan vælge en gåtur på 5 el-

ler  

10 km, afvikles altid første søndag i december. 

I 2015 var marchdatoen derfor den 6. december - og som siden 2011 - 

med start ved Hotel Koldingfjord. Bygningerne, der i dag huser hotel-

let, blev i 1911 opført som Danmarks første Julemærkesanatorium for 

tuberkuloseramte børn. 

Overskuddet fra marchen tilfalder Julemærkefonden, der står for 

driften af de 4 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 2015 i Kol-

ding kunne vi aflevere et overskud på 12.053 kr. til Julemærkefonden. 

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 2015 var der - trods dårligt vejr (slud og regn) - 222 deltagere. 19 mindre end i 2014. 

På landsplan (62 startsteder) var der 14.815 deltagere - mod 15.759 i 2014. 

 

 

Julemærkeløbet 
 

I forbindelse med den igangværende lokale indsamling af midler til etablering og de før-

ste års drift af Danmarks 5. Julemærkehjem i Kolding, havde vi i 2014 besluttet at af-

vikle et lokalt Julemærkeløb, hvor overskuddet skulle tilfalde den lokale indsamling. 

I 2014 var interessen begrænset til 30 løbere - med et beskedent overskud (300 kr.) til 

den lokale indsamling til et Julemærkehjem i Kolding. 

Igen i 2015 blev Julemærkeløbet afviklet samtidig med Julemærkemarchen - med start 

kl. 10.00 fra Hotel Koldingfjords på de samme ruter (5 eller 10 km) som Julemærkemar-

chen.  

Selv om deltagerantallet i 2015 var steget til 62 løbere - med et overskud på 1.775 kr. - 

har vi i samarbejde med Kolding KFUM Atletik, besluttet at der ikke fremover afvikles 

Julemærkeløb. Julemærkemarchen 2016 foregår søndag den 4. december - med start  

kl.10 - 11. Startstedet er igen i år ved Hotel Koldingfjord 
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Motion  

Ny aktivitet     

I efteråret 2015 har vi startet en ny indendørs aktivitet - BOWLS. 

BOWLS er en mellemting mellem curling og petanque, og spilles indendørs på et 13 x 2 m 

tæppe. Der spilles med skævt vægtede eller lidt asymmetriske trækugler på ca. 10 centi-

meter i diameter. Skævheden i kuglerne bevirker, at de 

ruller skævt ned af banen. 

Vores afvikling af turneringen er også skæv. 

 

Alle deltagere fordeles hver spilledag på 4-personers hold, med fast defineret spillerække-

følge: Leder, 2-er, 3-er og skipper på holdet. 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 2015-16 været afviklet turnering i det nye aktivitetslokale i Parkhallen - 

med Alex Pedersen som Kolding Firma Idræts ”BOWLS-mester” 2015-16. 

Tak til vore sponsorer og de mange hjælpere, der møder op og hjælper  
ved vore arrangementer. 
 

Motionsudvalget 

Svend Bjørnbak, formand 

Petanque’s årsberetning 2015/2016 
 

Sæsonen 2015/16 blev som sædvanligt spillet i Seest Idrætspark.  

Efteråret 2015 blev vinderne for årets turnering fundet.  

Det blev igen Team BE (Benny og Egil), der dermed sætter sig godt og grundigt  

på 1. pladsen. De bliver svære at slå, da de også i 2016 blev årets vindere. 

Åbent stævne i 2015 blev som sædvanligt et godt og hyggeligt stævne med besøg  

af spillere fra Fredericia og Middelfart.  

Vi er gået over til kun at invitere til double-stævne, da det er i denne række, vi kan få 

spillere 

Vinterpetanque blev igen i år spillet om søndagen.  

Vi startede med spillet kl. 13.00, når vejret og banerne tillader det. 

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. 

Mvh. 

Petanqueudvalget 


