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2017 startede med udskiftning i forretningsudvalget Ellen og Elizabeth valgte at stoppe, efter en
stor indsats i foreningen, så herfra skal der lyde en stor tak for deres arbejde.
Heldigvis havde Diana og Anita lyst til at tage over, så 2017 har været dejlig med nye ideer og flere
spørgsmål, men det er sundt og godt at få andre øjne på tingene, så tak til jer for vores gode
samarbejde og jeres tålmodighed.
I udvalgene var der også lidt udskiftning, til dem der er stoppet, vil jeg sige tak for jeres arbejde i
udvalgene også et velkommen til de nye. Dejligt vi stadig kan finde nogen, der vil gøre en frivillig
indsats, uden jer kan vi ikke tilbyde folk i byen, at komme til diverse sport her i lokalområdet og
hygge i klubben. Disse aktiviteter er vigtige, hvis vi vil have nye til at flytte til byen og holde liv i
vores lokalsamfund.
Så tak til alle nye som gamle i udvalgene, i gør det godt.
Det sker der i udvalgene:
Ungdomsklubben som mødes hver tirsdag i klubben er ved at sprænge alle rammer, de er 49
medlemmer, det er virkelig lykkes dem, at få nye ind og fastholde de ældre medlemmer ved at lave
lidt aldersopdelte aktiviteter. Super flot og skønt med et sted, hvor vores unge mennesker kan
mødes i trygge rammer.
Filmklubben, som er for de lidt yngre, er en fin opstart for børnene inden de må slå sig løs i
ungdomsklubben, her mødes de for at se film og hyggen er helt i top.
Dartklubben er hygge i klubben, for de lidt ældre over 18 år. De mødes første fredag i måneden
efter fyraften, der skal lyde en opfordring til at bruge dette tilbud, da der er plads til flere.
Udenfor er der godt gang i fodboldbanerne, der er mange små, der gerne vil spille fodbold i
Grimstrup, så der er mange små fødder i gang på banerne og de klarer sig fint, når de er ude at spille
kampe.
Serie 4 holdet er rykket ned til serie 5, de forsætter med ny holdleder, så der er stadig mulighed for
at se kampe på Grimstrup stadion, hvor der virkelig er gang i ”tribunerne”.
U12/13 pigerne som har været en kæmpe succes og sjove at følge helt fra små, har i år valgt at
stoppe, det bliver for svært for dem at stille et 11 mandshold. Stor tak til pigerne for at sætte
Grimstrup på landkortet i pigefodbold og tak til Laila som har kæmpet sammen med dem.
Kroket banerne er der også gang i, samarbejdet med Endrup er der stor fornøjelse af, de har i alt
haft 3 hold med til turnering, hvor af de 2 af holdene er rykket op. Et stort ønske fra udvalget er
flere medlemmer, så kom op til banerne ved skoven og se hvad der sker, alle er velkommen og der
er altid kaffe på kanden.

Tennis har stor fornøjelse af deres boldkanon, som giver et godt indspark til træningen, hvor en lille
flok unge mødes en gang om ugen. Udvalget vil gerne, at flere får øjnene op for vores dejlige lille
oase med tennisbanerne og især nu når vi har boldkanonen, er der muligheder for god og sjov
træning.
Løbeklubben løber hele året igennem, deres store arrangement er kratløbet, som er en del af starten
på sportsfesten, i år var der ca. 100 løbere, en succes og positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Løbeklubben er modtagelig for gode ideer og nye tiltag, så kontakt udvalget, hvis du har nye forslag
til løbeklubben.
Gymnastiksalen summer af aktiviteter i hele gymnastiksæsonen. Til stor glæde for gymnasterne
lykkedes det at finde instruktør til alle hold, forældre/barn holdet fortsætter trods lille tilslutning,
men håbet er, at der kommer flere til næste sæson. Heldigvis er der god opbakning til de fleste
andre hold i år. Det er hvert år dejligt at se resultaterne af vinterens træning til opvisningen i marts
måned.
Sportsfesten blev i 2017 afholdt 25.-28. maj, udvalget havde igen formået at lave et flot program,
hvor det var noget for både store og små. Vejret var med os og derfor gav det en god stemning også
uden for teltet, fornemmelsen er at folk hygger sig, ofte kommer man i snak med andre end dem,
man lige møder i hverdagen, det er det sportsfesten kan, og giver byen, så vi glæder os til maj 2018.
Tilslut vil jeg takke alle der bakker op omkring Grimstrup IF´s aktiviteter, det er lige fra fodbold
spillerne, gymnasten, kiosk medarbejderen og til dem der samler affald op til sportsfesten, alle er
med til at vi holder gang i vores forening og gør at frivilligt arbejde er sjovt.
Vi ses igen i 2018
Gitte Bruun, Grimstrup IF

