
Bold for alle aldre 
- Fællesskab, Glæde & Fairplay -

Nyhedsbrev i GIF Gram 
Som noget nyt i GIF Gram, og på baggrund af vores forløb om samarbejde på tværs af udvalgene, 
har vi valgt at udgive 2 årlige nyhedsbreve. 

I Nyhedsbrevene har både trænere, udvalg, spillere og forældre mulighed for at fortælle en god 
historie, komme med nyheder, men også fortælle om noget der er sket sidsen sidst. 
Nyhedsbrevene udkommer i marts og september. 

Vi har over et forløb i det sidste halve år haft flere møder på tværs af udvalgene i håndbold, 
fodbold og hovedbestyrelse. På de møder har vi fået værktøjer og metoder til at samarbejde bedre
på tværs. Vi har også arbejdet på at få et nyt udseende, udarbejdet nye visioner, værdier, 
forskellige politikker og meget mere. Så hold godt øje. 

Vi prøver altid at forbedre vilkårene for udøverne i klubben, for forældrene og de frivillige. Så hvis 
du går og kunne tænke dig at blive en del af GIF Gram familien, så tøv ikke med at komme til os. 
Vi kan altid bruge dig, om det er som træner for et af vores mange hold, holdleder, frivillig, 
bestyrelsesmedlem eller andet. 

Her til sidst vil vi på hovedbestyrelsens vegne invitere til og huske jer på at vi holder
Generalforsamling d. 27. marts kl. 19.00 i Gram Fritidscenter.
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Ny Multibane i Gram!
Tirsdag d. 12. marts kl. 17.00 var der åbning af den nye Multibane i Gram. 
D. 7. november 2018 blev det offentliggjort på Facebook, at projekt Multibane påbegynder de 
første spadestik og her 4 mdr. efter står den så klar til brug for alle. 

Men før det første spadestik kunne tages, ligger der mange timers benhårdt arbejde med 
ansøgninger, lidt flere ansøgninger, endnu flere ansøgninger, tilladelser, møder og en masse 
computerarbejde.  

Da vi først blev kontaktet af Kompan, som er leverandør af multibaner rundt i Danmark, om vi ville 
være med i dette projekt, gik der ikke lang tid før træner, far og frivillig i klubben Allan Sølbek-
Severin påtog sig opgaven. De mange timer Allan har lagt i projektet, havde han sikkert ikke tænk 
ovre, da han sagde ja. Men når det færdige resultat står klart, ville han sikkert ikke være foruden.  
Derfor skal der lyde et stort tak til Allan for det arbejde han har gjort. Samtidig også en stor tak til 
de andre frivillige der har hjulpet ham og stillet op i regnvejr og kørt jord mm væk. Uden de 
frivillige i GIF Gram kunne projektet ikke lykkedes. 

Multibanen i Gram er for alle. Det er også det, vi har lagt vægt på, når der er blevet søgt fonde, så 
Multibanen kunne blive til. Så kom ud af stuerne og lad os mødes til mange hyggelige timer på 
vores alles skønne bane. I den anledning vil vi gerne sige tak til følgende fonde, der har været med 
til at gøre en Multibane i Gram en mulighed. 
Bygge & Anlægs Fonden, EGE Fonden, Nordea fonden, Vision Gram, DIF / DGI fonden, Frøs & 
Kompan, - og husk, Multibanen er for alle i alle aldre.  
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Nyt fra håndbold
Den nuværende sæson på håndboldsiden nærmer sig sin afslutning.
De flest hold spiller deres sidste turneringskampe i weekenden 24. marts – børneholdene med 
stævner er færdige for nu.
Enkelte hold vælger at træne et par måneder endnu! 
Trænerne for vores børnehold U6-8 og U10 (0. – 4. klasse) tilbyder åben og gratis træning 3 gange, 
for at skabe interesse og lyst hos flere børn til at spille håndbold.
Kom op i hallen den 26.3 -2.4 og 9.4 fra kl. 16.30-18.00, og vær med!
Se mere på vores facebookside: GIF Gram Håndbold 

Nye spilleformer til kommende sæson
JHF har offentliggjort, at der fra sæson 2019/2020 sker ændring i spilformerne i børne- og 
ungdomshåndbold. Dette sker for at sikre, at håndbold på alle niveauer udvikles børnevenligt og 
involverende.
De mest fremtrædende ændringer er:

- Der indføres ulige årgange fremfor lige årgang til og med U19
- Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U9
- Der ændres i spilform, så U9 fremover skal spille på DHF Kortbane 

Ændringerne gør, at vi som klub skal forberedes og være klar til næste sæson. Heldigvis bliver vi 
godt klædt på fra JHFs side, og vi ser derfor ingen problemer i ændringerne – dog vil vi helt sikkert 
møde spørgsmål og udfordringer, men vi ved, hvor vi skal bede om råd og vejledning.
Har du lyst til at vide mere, kan du læse mere herom på www.haandbold.dk.

Trænere søges!
Går du rundt med en ”træner” gemt i maven, som kun venter på at ”komme ud”, så hører vi gerne 
fra dig. Vi har endnu ikke overblik over, hvilke hold der bliver til kommende sæson, men vi VED, at 
vi ALTID kan bruge ekstra hænder.
Det har ingen betydning, om du er uerfaren eller dreven inden for håndbolden – lysten og glæden 
er det vigtigste – så skal vi nok hjælpe med at ”klæde dig på” til opgaven!

Udvalgsmedlemmer søges!
Håndboldudvalget ønsker at få flere medlemmer!
Vi er 3 personer, der fortsætter efter GIFs generalforsamling, og vi savner derfor 2-3 nye 
udvalgsmedlemmer ”at lege med”.
Så har du lyst til at give en HÅND med til udvikling af HÅNDbolden i Gram, så kontakt Charlotte 
eller Gitte i udvalget. Har du ikke lyst til at sidde i udvalget, men gerne vil hjælpe med praktiske 
opgaver – så kontakt os endelig!
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Nyt fra fodbold
Her i foråret 2019 - har vi hele 14 forskellige hold – fra  "små fødder" til oldboys

Nye tiltag i fodbold klubben
Vi starter 3 nye hold op
➢ FODBOLDFITNESS FOR KVINDER 18 +, (starter d. 8.4 k)
➢ MOTIONSFODBOLD FOR HERRER + 32 år (starter d. 11.4)
➢ DAME SENIOR (Start d. 25.3)

Følg med på vores facebook side "GIF GRAM FODBOLD" - der kommer opslag ud med oversigt over
opstart, tidspunkt mm for alle hold.

Lundekobbel
Vi har 4-5 fantastiske frivillige der knokler hårdt for at vi får et flot stadion. Lige pt. arbejdes der 
med fældning/beskæring af træer, tilkørsels forhold og toiletter.

Frivillig i fodbold
Vi har p.t ca 30 fantastiske og positive frivillige i fodbold, vi kan altid bruge flere - så kom frisk, hvis 
du skulle har tid, lyst og overskud til en frivillig tjans - husk "Det er fedt at være frivillig"

Onlinetilmelding:
Vi barsler med online tilmelding - det glæder vi os til :-) Vi håber at det kan lette det store arbejde 
med kontingentopkrævning og oprettelse af fodboldpas rigtig meget - der kommer mere info 
herom på hjemmesiden og facebook
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