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Skibet
Nr. 1, 39. årgang ‘21

Idrætsforening

Halvleg

Håndbold

Fodbold

Badminton

Kolofon
Ansvarshavende redaktør:
Michael Godsk, Svalevej 38, 7100 Vejle
Telefon: 31 20 58 55
Mail: 3.halvleg@ gmail.com

Idræt i Dagtimerne.
Da forsamlingsantallet blev hævet til 50
deltagere blev det til en stor gruppe.
Gåturen var gennem skoven - op over
marken fra Fabriksvej til Bindeballestien
og hjem, eller modsat vej.
Alternativt - gik vi til den røde bro og op
mod Nr. Vilstrup og hjem via Avlsgården.

Oplag:
Udkommer i 1.150 eksemplarer. 3. halvleg
omdeles i Jennum, Skibet, Slelde, Rue,
Knabberup og Nr. Vilstrup.

Sidste tirsdag i april havde vi en
afslutning for 37 deltagere efter
motionen med røde pølser, håndbajer og
kransekage.
Vi blev enige om, at vi fortsætter maj
måned ud. En af deltagerne udtrykte
det sådan: Så kan vi jo få endnu en
afslutningsfest.
Forhåbentlig starter vi op inde i hallen til
efteråret tirsdag formiddag.

Udgives af:
Skibet IF, www.skibet-if.dk
Næste nummer kommer oktober 2021
Sidste frist for indlæg til næste nummer
af 3. halvleg: onssdag den 22. september
2021
En god generalforsamling blev endelig afholdt den 26. maj. Efter udsættelse pga.
corona. Referat er sendt rundt til medlemmerne gennem Conventus.
Efter generalforsamlingen var der hygge og lækker tapas fra Nordic Food Service
og derefter blev der taget hul på fremtidssnakke fra udvalg og bestyrelse.

Skibet IF
Bestyrelse:
Formand, Peter Lærke Ravn
20 24 02 20 - bette.ravn@gmail.com
Næstformand, Michael Godsk
31 20 58 55 - michael.godsk@gmail.com
Sekretær, Camilla Jørgensen,
28 26 10 07 - millemondo@gmail.com

I har sikkert allerede sat kryds i kalenderen, den sidste weekend i august, til
årets sommerfest. MEN alting er lidt anderledes i år, og vi har derfor besluttet
at udskyde sommerfesten til 2022, for at sikre at kunne holde et brag af en
weekend, som vi plejer. Vi er dog så festlige anlagt, at vi ikke kan vente med
at se jer til næste år. Derfor deltager vi i Skibet Åben Landsby og er med til at
gøre det hele festligt – Skibet er jo fællesskab, fest og farver!
Vi ses i de gule trøjer til september!
Sommerlige hilsner
Sommerfestudvalgetvalg
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Følg med på facebook.com/SkibetSommerfest
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Kasserer: Bøje Utoft
20 85 98 06 - skibetbakkevej6@gmail.co
Medlem, Birgitte Lønne Bloch
51 49 29 66 - birbitte@hotmail.com
Medlem, Anders Møller
20 66 88 52 - kaas0103@gmail.com

Eksponering i hallen
Pris for 1 x 2 meter
reklamebanner
•
Opstart banner 1.000 Kr.
•
Pr år 2.000 Kr.

Birthe, Kurt, Inna og Mogens
2020 - 2021 har været en speciel
sæson på grund af restriktioner.
I efteråret arrangerede vi træning i
grupper bestående af max. 10 personer
pr gruppe i hallen. Vi måtte ikke bruge
fælles musik, og det gav selvfølgelig
en del overvejelser med planlægning af
formiddagen. Desværre måtte vi lukke
helt ned i november.
Sammen med Sundhedshuset har vi fået
lavet en opvarmningsvideo på ca 30 min.
Den kan ses på “Idræt i dagtimerne,
Vejle” og “Det sker i Skibet”. Der er pt.
865 visninger.
Efter en pause med nedlukning, startede
vi i marts, hvor forsamlingsantal blev øget
til 25 deltagere, pr. gruppe, - med “Natur
og Motion” ved Kvak mølle.
Tilmelding søndag aften så vi vidste
hvem deltager og hvor mange bliver vi.
Heldigvis var der over 25 deltagere. Det
betød, at 1. gruppe mødte kl. 10.00 og 2.
gruppe kl. 10.20.
Hver gruppe fik opvarmning, derefter
gåtur på 2-3 km og afslutning.
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Tak for denne sæson og velkommen til den næste

GYMNASTIKKEN I SKIBET IF HAR STOR SUCCES !!!!!!!!
Men…. Vi står overfor store udfordringer inden længe !!!!

Nye instruktører savnes.
Foreningen har i indeværende sæson rigtig mange børn, som går på vores hold, det er dejligt.
Men skal vi kunne tilbyde hold sæson 2020/21, hvor alle børn bliver udfordret og får en god
oplevelse med at gå til gymnastik, kræves der naturligvis instruktører. Vi har på holdene mange
hjælpeinstruktører tilknyttet, både unge og voksne – og det er jo helt fantastisk…… men det
kræver også at der er nogle voksne instruktører, som tager ansvaret for planlægning og afvikling
af træningerne.
Til kommende sæson mister flere hold deres instruktører helt eller delvis. Det drejer sig om
Muslingerne, Skibsrollingerne, Spring/rytme 2-3. kl. og Spring/rytme 4 kl. og opefter.
For at kunne tilbyde gymnastik til ovennævnte hold, SKAL der findes nye instruktører inden sæson
20/21 starter op.
Kontakt endelig gymnastikudvalget for yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget.
Tak for denne sæson.
Vi vil fra gymnastikudvalget gerne
sige tusinde tak for denne sæson
til alle gymnaster, instruktører,
hjælpeinstruktører og hjælpere 😊 
Vi havde håbet på, at kunne gennemføre
en hel sæson og sædvanen tro, slutte af
med en fantastisk dag i hallen med glade
og forventningsfulde børn og voksne,
aktive og tilskuere til årets opvisning.
Tusinde tak til alle for, på trods af sprit,
begrænsninger og uvished, at holde
humøret og motivationen højt – uden alle
jer, ingen gymnastik.
Vi glæder os allerede til opstart af næste
sæson og krydser fingre for, at den
kommende sæson får lov til at indeholde
alt det vi længes efter
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Vi er i fuld gang med planlægningen af
den kommende sæson, så hold øje med
Facebook, hjemmeside mm. hvor vi
løbende vil lægge opdateringer ud.

Velkommen til
gymnastik i Skibet IF
Skibet gymnastikafdelingen er del af
Skibet IF og holder til i Skibet hallen.
Vi henvender os til alle piger og drenge,
i alderen fra 2 år og op til ca. 14 år og
derudover yoga og fitness til voksne, der
også ønsker sved på panden.
Hvad kan gymnastik så?
Gymnastik er en af de få idrætsformer
du kan dyrke fra du kan gå. Faktisk er
gymnastikken en fantastisk sport at
dyrke. For børn er gymnastikken med
til at udvikle børns balance, motorik og

kropskontrol. Desuden er det en social
sport og sammenhold vægtes højt,
samtidig med du får sved på panden.
Vores sæson starter fra midt september
til slut marts. Man træner ca. 1 time af
gangen, 1 gang om ugen.
Tilmelding på nogle hold er nødvendigt,
så hold øje med hjemmesiden og FB.
Hallen summer hver uge af glæde og god
energi, røde kinder og sved på panden.
Har man lyst til at prøve gymnastikken, er
man altid velkommen til en prøvetime.
Vi ses til gymnastik i hallen
Gymnastikudvalgte – Lone, Anne Dorthe
og Maria
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Badminton U13 – U19

Voksen badminton

I indendørssæsonen afholdes der
hver onsdag aften kl. 18:00 – 20:00
badmintontræning i Skibet Hallen for
spillere fra 5. klasse og opefter (dvs.
U13 – U19).
Mange gange har der været deltagelse
af flere end de 20 spillere, som Skibet
Hallen som udgangspunkt har plads
til. Spillerne har altid udvist højt humør,
flot engagement og god energi – det er
ganske enkelt et privilegium for os at
være en del af dette.

Langelinie 14 7100 Vejle Tlf. 75 82 11 56

maler@malermoerk.dk www.malermoerk.dk

Til trods for endnu en lang coronaafbrydelse har sæsonen har budt på
mange gode oplevelser.
DGI-træningerne med Thomas Jon
Vitting har været med til at løfte det
tekniske niveau for både spillere og
trænere.
Ultimo april 2021 nåede vi at fuldende
sæsonen med både afholdelse af den
tidligere aflyste juleafslutning samt
et mini-klubmesterskab. For både
spillere og trænere var det en god
følelse at kunne gennemføre en efter
omstændighederne ordentlig afslutning
på sæsonen.
Alt i alt har det set fra trænerteamets
vinkel været en god sæson. Vi ser med
stor glæde frem til næste sæson – som
meget gerne må være helt corona-fri!
Anders & Jens

Stenager
Stenager Forsamlingshus
Forsamlingshus
Udlejning:
Udlejning:
Anne-Marie
Schneider
- Tlf.
2509
0956
56
Stine
Holm Madsen
- Tlf.
404025
Formand:
Formand:
Hanne
Mette
Sørensen
- Tlf.
2128
60 13 05
Jørgen
Petersen
- Tlf. 75
88 20
Stenager Forsamlingshus - Knabberupvej 189, 7100 Vejle - www.stenagerforsamlingshus.dk

I skrivende stund er der netop lukket
op for at vi voksne igen kan samles
i Skibet hallen til badminton - med
gyldigt Coronapas!
Det bliver skønt at komme igang igen,
selvom sæsonen normalt er ved at
slutte af på nuværende tidspunkt, og
sommerlandet begynder at trække.

Når motionsbadminton åbner op igen
efter sommerferien håber og krydser vi
fingre for mere normaliserede (Corona-)
tilstande.
Lillian og Kurt har i mange år stået for
at koordinere baneudlejningen for vores
mange motionister,(og alt mulig andet
administrativt!!), men har ønsket at
stoppe. TUSINDE TAK for mange års
fantastisk indsats!
For at aktiviteterne kan køre videre i
vores skønne forening, har jeg tilbudt
at overtage denne opgave, så hvis du
tidligere har lejet en bane i Skibet-hallen,
bliver det i år mig, der ringer dig op for

at høre, om du ønsker samme baneleje i
den kommende sæson.
Hvis du er ny spiller og ønsker at leje en
bane eller høre lidt om, hvad SKIBET
BADMINTON tilbyder, er du meget
velkommen til at tage fat på mig enten på
mobil eller mail.
Ud over baneleje, tilbød vi sidste år, også
det vi kalder Voksenfjer, hvor vi både
var tidligere turneringsspillere og mindre
øvede voksne, der spillede på kryds og
tværs søndag aften. Kom op prøv, om
det er noget for dig!
I øjeblikket afholdes der halfordelingsmøder mellem de forskellige foreninger
og Vejle kommune, men vi forventer at
kunne tilbyde de samme haltider for
badminton som tidligere, og melder
herefter mere konkret ud, hvad Skibet
Badminton tilbyder i den kommende
sæson. Så hold øje med vores
hjemmeside - jeg vil gøre mit til at holde
denne opdateret.
Med venlig hilsen
Karin Lunde Gjelstrup
Mobil: 20.16.03.43
Mail: karinlg@live.dk
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Hockey for mænd og Floorball for kvinder
Same but different - det er i hvert fald
sjovt.

FLOORBALL

Søndag d.27/6 kl.20 holder vi sæson
afslutning og vi starter op igen onsdag
d.11/8.
Vi spiller både onsdag kl.21 og søndag
kl.20, men man kommer bare de gange
man har tid og lyst til og vi spiller kun,
når vi kan samle minimum 6 kvinder til et
spil.
Vi har Facebook gruppen “floorball for
kvinder i Skibet og Omegn”, som man er
meget velkommen til at melde sig ind i
for at høre nærmere.
Vi holder også en Floorball Opstartsfest,
som man er velkommen til at deltage
i, hvis man ønsker at starte på vores
floorball hold.
Vi ses
Carina Eversted

HOCKEY

Herreholdet svinger hockeystaven som
altid: mandagen kl 20 - 22 i Skibet
hallen.
Du er velkommen til bare at møde op i
indendørs sko/tøj - vi har stave til udlån.’
Vi garantere for at du får sved på panden
og et godt grin i samvær med en flok
glade skibet-mænd.
Vi deltager i enkelte stævner og
derudover holder vi gerne et par
hyggelige fester,
Vi ses
Martin Jensen
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Skibet Event
Det er med meget stor glæde, at
vi i Skibet Event kan informere jer
om, at vi har indgået aftale med
Prinsens musikkorps om afholdelse af
nytårsshow 2022.
Efter et år hvor vi desværre måtte aflyse
pga. Corona håber vi på, at 2022 bliver
året hvor vi igen kan mødes til et festlig
og musikalsk nytårsshow.
Prinsens Musikkorps har inviteret den
folkekære og dybt musikalske Rasmus
Bjerg med på deres turne så der er lagt
op til underholdning i topklasse.
Rasmus Bjerg er blandt meget andet
kendt for sin store hovedrolle som
John Mogensen i filmen ”så længe jeg
lever” så mon ikke han med prinsens
musikkorps i ryggen kommer rundt om
nogen af John Mogensens største hit.
Nytårsshow 2022 bliver lørdag den.15
januar 2022 Kl. 19:30
Billetterne kommer til salg frem mod
sommerferien 2021
Hold øje med vores facebookside for
nærmere information: https://www.
facebook.com/Skibetevent

Skibet Qvinder
Skibet Qvinder er afdelig i Skibet
Idrætsforening.
Skibet Qvinders formål er at skabe
netværk og knytte venskabet gennem
fælles oplevelser.
Målgruppen er kvinder i alle aldre fra
Nr. Vilstrup, Trædballe, Knabberup,
Østengaard, Slelde, Jennum og Skibet.
Mødestedet er som regel Foreningshuset
i Skibet Hallen.
Vi samles den 1. mandag i måneden –
undtagen i juli og august – hvis andet
ikke er meddelt.
Skibet Qvinder er repræsenteret af en
Styregruppe på 6 personer – hvor 2
medlemmer bliver skiftet ud hvert år for
en 2 årig periode.
Kontingentet er for tiden 200 kr. årligt
Derudover betaler man et beløb for
hvert arrangement, alt efter prisen på
arrangementet.
Af arrangementer kan nævnes:
• Gografisk Have, Kolding
• Tørskind Grusgrav
• Kunstmuseet, Vejle
• Jelling Stenene
• Løve Apoteket – foredrag
• Luksusvagabonden
• Orkide
• Jelling Bryghus
• Modeshow og meget mere.
Hvert år er der julemøde med æbleskiver
og gløgg. Nytårsmøde med smørrebrød,
Bowling med spisning bagefter.
Dette er kun et uddrag af de
arrangementer vi laver.
Venlig hilsen
Styregruppen
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Afdelinger
Badminton:
Kurt Nørgård, tlf. 75 82 32 19
kurt_norgaard@hotmail.com
Fodbold:
Søren Brink, tlf. 41 73 72 32
szachob@hotmail.com
Håndbold:
Camilla Jørgensen, tlf. 28 26 10 07
millemondo@gmail.com
Hockey:
Martin Jensen, tlf. 27 21 73 20

Hvad får du ud af at benytte home Vejle,
som er én af Danmarks bedst sælgende
ejendomsmæglerbutikker?

Genåbningsfest
- Skibet sejler igen!
Åben landsby
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Det koster 0,00 kr. at opstarte dit boligsalg hos home Vejle. Tilstands-og elrapport
samt energimærke betales, når det passer dig – dog senest efter 12 måneder.

• Se skolens nye lokaler

• Madboder

• Masser af aktiviteter

• Besøg Skibet Makerspace

6 dynamiske mæglere, som ALLE bor i Vejle og derved kender lokalområdet 100%.
Du får naturligvis koblet din egen personlige mægler på i hele salgsforløbet, som vil
følge din sag tæt og løbende drøfte nye ideer til salgstiltag, hvis det bliver nødvendigt.

• Oplev det ”nye” forsamlingshus

• Prøv det nye Play-Spot område

Ingen elever eller lignende fremviser din bolig – kun uddannet personale, som alle bor i Vejle.

Adgang til rekord mange købere, bl.a via vores store køberkartotek og netværk.

Massiv markedsvolume, som hver dag sikrer vores boligsælgere flotte salgspriser.

og meget mere...

Gymnastik:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60
lone.p@profibermail.dk
Revy:
Kirsten Mikkelsen, tlf. 75 72 16 84
kirsten.v.mikkelsen@gmail.com

. 20
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Idræt i dagtimerne
Mogens Johansen, tlf. 40 19 06 84
mogens.johansen7100@gmail.com

Skibet Quinder:
Lise Madsen, tlf. 26 75 10 58
lise.erik@madsen.mail.dk
Webmaster:
Michael Godsk tlf. 31 20 58 55
michael.godsk@gmail.com
Conventus Booking:
Lone Pedersen, tlf. 22 12 74 60
lone.p@profibermail.dk

Kilde: finans.dk/finans2/ECE12610581/top-10-danbolig-i-holbaek-er-landets-bedst-saelgende-ejendomsmaegler

VEJLE - DAMHAVEN
v/ Lynggaard & Hansen P/S
Damhaven 5B
7100 Vejle
vejle@home.dk
Tlf. 75822811

Jesper F. Guldmann

Patrick Ø. Buchholdtz

Michael Bygge Ottesen

Jens Strunk Mouridsen

Rasmus Bolund Enggaard
Pedersen

Mads Skov

Nøgler:
Ulrik Sole Vallentin, tlf. 40 43 22 77
sole.vallentin@gmail.com

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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U15 Håndbolddrenge
Corona og strandløver eller?
Så går denne indendørs håndboldsæson
på hæld og en noget af en speciel en.
Vi nåede at spille næsten alle kampe i
efteråret, men har ikke spillet
kampe siden jul. Alligevel kommer der 14
glade drenge til træning, når
det er muligt - hvor er det fedt.
Vi startede foråret op med udetræning i
starten af april og selvfølgelig dukkede
alle op og var klar til træning selvom
vejret ikke helt var med os.
Samtidig med udetræning begyndte vi
også med lidt styrketræningsøvelser.
Som vi siger til drengene, det hjælpe med
til, at I ved stranden ligner strandløver i
stedet for strandede hvaler.
De sidste par træninger har vi dog fået
lov til igen at komme i hallen inden vi
her sidst i maj går vi på stranden og
øver beach håndbold, så vi blev klar til
beachhåndboldstævne i starten af juni.
Var det strandløver eller strandede hvaler
vi havde med til stævnet?
Tusind tak for denne sæson
Med venlig hilsen

Toldbodvej 2, 7100 Vejle
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Keld
U15 træner
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Skibet Håndbold

MERE MILJØVENLIG
LEVERING FRA DIN
LOKALE REMA 1000

Diplomer, is og bamsemaskotter til sommerafslutning på U6-U7
På U6-U7 har vi haft en forrygende
forårssæson! Vi begyndte at træne
udendørs lige efter påske, hvor hele
holdet prøvede at spille håndbold på
græs. Det var ret sjovt – og heldigvis
havde vi godt vejr hver gang!
I maj måtte vi igen træne inde hallen – og
så kunne vi øve os i at drible, finte rundt
om kegler og kaste os på madrasser
efter vilde skud. Vores to hjælpetrænere
Caroline og Rebecca var rigtig gode til at
lave nogle seje opvarmningsbaner til os,
så vi fik øvet balance og skyde præcist.
Torsdag 27. maj sluttede vi sæsonen
af med maner. Først var der forskellige
opgaver hallen der skulle løses – vi målte
f.eks. hvor hårdt vi kunne skyde på km/t
måleren… Og så skulle der rammes
kegler, laves gode afleveringer og øves
i at drible. Til slut var der holdfoto og
diplomoverrækkelse til de mange seje
U6-U7 spillere – og is og flødeboller
til spillere, søskende og forældre på
terrassen.
Tak for en fantastisk sæson – vi ses til
september!
Hilsen trænerteamet - Rebecca, Caroline
og Camilla

Skibet har fået nyt
Håndboldstadion
I marts 2021 indviede vi Skibet IFs nye
udendørs håndboldstadion! Efter at
have ventet og ventet og ventet på at vi
igen måtte mødes og spille håndbold på
børne- og ungdomsholdene, blev det
endelig muligt i marts – blot vi flyttede
træningen udendørs.
Så Skibet Ifs nye opstregningsrobot
måtte i gang med at opkridte
håndboldbane, og de udendørs
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håndboldmål blev shinet op med nye net.
Ugen efter var de første håndboldhold
klar til udendørs træning, og efter
påske begyndte også de yngste spillere
udendørs træning.

Skibet har fået et
dame håndbold hold

Den udendørstræning har været en
supergod måde at få håndbolden i gang
på igen efter den lange coronapause.
Træningen på græs har givet en
langsom opstart, så spillerne har kunne
genopbygge kondition og samtidig
undgå skader, og så har spillerne kunne
fokusere særligt på kaste/gribeteknik
og afslutninger på mål. Og så har det jo
bare været fantastisk for alle spillere at
kunne mødes igen og være sammen!

Forventningsfulde, lidt usikre på om
nu man stadig kunne spille håndbold,
spændte på hvem de andre var og om
det var hyggeligt.
Vi fik hilst på hinanden, der var grin og
god humor fra starten og damerne fandt
hurtigt sammen.

Skibets Håndboldstadion ligger vest for
fodboldbanerne i Skibet, og består af
en opstreget håndboldbane på græs,
opvarmningsarealer og et street-/
asfaltområde med 1 mål.
I sæson 2021-22 arbejder vi på at
skaffe finansiering til at udvikle området
med 1-2 beachhåndboldbaner, så vi
på sigt kan lægge sommertræningen
udendørs og træne op til beachstævner.
En beachhåndboldbane vil også kunne
bruges til f.eks. beachvolley.
Vh Håndboldudvalget

Den 20 Maj, mødtes en flok damer/piger i
hallen kl 20.

Når man ser vores damer spille, kan
vi ikke forestille os at de lige har mødt
hinanden, de spiller som om de har
spillet sammen i langtid.
De er endda så kække at de har
udfordret u15 drengene til en kamp, den
bliver spillet den 17 Juni.
Vi vil opfordre alle der har lyst til at kaste
med en bold til at komme og hygge
sammen med os, Vi har plads til alle og vi
er fra 18 år og opefter.
Træningstider er Torsdag fra 20-21,
opstart uge 32..
Kom frisk, vi bider ikke..
Pia (træner) Vicky (holdleder)

REMA 1000 med Vigo er en platform, hvor kunder kan få leveret
varer og købe ind for hinanden i den lokale REMA 1000 butik.
REMA 1000 med Vigo bidrager til at:
• Involvere kunder, så vi skaber stærke lokale fællesskaber
• Bevare den lokale handel
• Gøre e-handel mere miljøvenligt

shop.rema1000.dk
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Momentum Beachhåndboldstævne 2021
Lørdag 29. maj kl. 8.30 mødte en flok
meget spændte piger og drenge op på
Balle Beachbaner til sæsonens første og sidste - håndboldstævne. Pga corona
havde vi nemlig slet ikke været til et
eneste stævne i hele sæsonen – men nu
måtte vi endelig, og NU skulle det være!
Både U8 drengeholdet, U8 pigeholdet
og to U9 pigehold var afsted og spillede
kampe hele formiddagen – og om
eftermiddagen var det U9 drengenes
tur til at spille kampe i et fantastisk
solskinsvejr – og med skøn forplejning fra
forælderteamet!

Sol, sand og vand!
Søndag 30.maj var det så U13 piger,
U13 drenge, U11 piger og U11 drenge,
der skulle i spille kamp i sandet. I
bagende sol og 24 graders varme blev
der kæmpet om hver eneste bold mod
hold fra hele Sydjylland - og strandmusik,
vandkamp og pauser i træernes skygge
sikrede den helt rette stemning mellem
de mange kampe!

Alle hold gav den fuld gas på de fire
sandbaner, og der blev vist rigtig
mange trickskud med både piruetter,
skud under ben og bag om ryggen!! Et
fantastisk afslutning på den forlængede
håndboldsæson!
God sommer til alle - vi os til at se
både nye og gamle spillere igen efter
sommerferien ;-)
Sommerhilsner fra alle håndboldtrænerne
på U8, U9, U11 og U13 piger/drenge
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FODBOLD U13 - U14 - U15 PIGER
Intet mindre end Imponerende!
Hvad er det som gør, at 28 piger i
alderen 14-16 år møder op til træning i
den stiveste kuling fra vest mens regnen
pisker ned?
Det taler mod alle odds, når alle
statistikken fortæller, at teenagepiger
dropper deres sport. Men U14-U16
pigerne kommer, og de kommer med
lysten og viljen til at træne uanset vejr
- det gælder også midt om vinteren for
den del af holdet som vintertræner. De
er nogle seje tøser og det er intet mindre
end imponerende!
Dykker man ned i undersøgelser, om
hvorfor piger stopper i teenageårene
med at deres sport, så er det jo ikke
bare ét parameter, der er årsagen. Det
er faktisk en del: det sociale fællesskab,
træningsforholdene, strukturen og
rammerne, opbakningen fra forældrene
og ikke mindst engagementet fra
trænerne og deres evne til at takle
pigerne uanset deres svingende teenager
humør.
Det er nu godt halvanden år siden, vi
kom til Skibet If. Vi bor ikke i Skibet
og kendte derfor intet til foreningen og
holdet, andet end deres gode ry og rygte.
Det er ikke nemt at tage sig mod til
at komme alene til et nyt hold, som
dengang 12-årig pige. Og selvfølgelig har
der været dage, hvor man er mere nervøs
end andre, men hold da op en forening
og et hold at komme til: Der er en god
tone imellem pigerne, et godt fællesskab,
en super vilje og lyst til at spille fodbold,
alt sammen funderet og båret af et
trænerteam, som altid er velforberedt,
opmuntrende og motiverende, som ser
alle og giver alle plads.
Alt dette er ikke en selvfølgelig, det er
imponerende godt arbejde, tak!
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STOR tilgang i seniorafdelingen
Det var med spænding og vemod vi
startede op i denne sæson. Serie 4
holdet rykkede desværre ned i serie
5 efter en sæson som var meget
skadesfuld og serie 3 rykkede op igen,
for 3 sæson i træk.
Da vi startede træningen i denne corona
tid viste det sig hurtigt, at der var stor
tilgang i senior fodbolden, ja hele 18 nye
spillere indtil videre og det betød vi nu
også skulle have et serie 6 hold, altså 3
senior hold i alt og samtidigt en af byens
største herre senior fodboldklubber.
Samtidigt havde vi desværre sagt farvel
til vores 2 trænere Michael Larsen
og Christian Lorenzen, hvor sidst
nævnte heldigvis starter op igen efter
sommerferien med ansvar for 2. holdet,
som forhåbentligt bliver et serie 4 hold
igen, hvor de hører hjemme.
Det var også tiden til at vores 1. hold
skulle videre udvikles på den flotte rejse
de har været igennem og det krævede
nye impulser og træning. Vi var så
heldige/dygtige at fat i Henrik Larsen,
som var træner i Vejle Kammeraterne,
hvor han havde vækstet fra ca. 30
spillere til omkring 70 spillere og
med oprykning til serie 2. Det betød
samtidigt at undertegnede ikke skulle
være cheftræner mere, men træde
lidt tilbage som også er sket på 1.
holds niveau. Men med 2 trænere og 1
målmandstræner til 3 hold har jeg ikke
fået mindre at lave i denne ½ sæson og
med så mange herlige nye spillere er det
svært at slippe det indtil videre. Her skal
samtidigt nævnes at vores 2 tidligere
trænere ind i mellem har hjulpet både på
træningsbanen og i kamp – tusind tak for
dette.

tabellen her hvor vi er ½ vejs.
Serie 5 vandt som forventet grundspillet
med maks. point og en målscore på +
34 mål og dermed klar til slutspillet med
3 point overført til kontoen og en klar
forventning om oprykning til serie 4.
Serie 6 holdet er breddeholdet med fhv.
mange ny, men selvfølgelig også med flere

gamle Skibet spillere, hvor humøret er
højt og vi spiller selvfølgelig for at vinde.
Vi blev flot nr. 2 i grundspillet og tager 2
point med over i slutspillet.
Med sportslig hilsen
Brian Runge
Træner/holdleder

Status på sæsonen…..
Serie 2 har en klar forventning om en
top 3 placering, som dog fik et lille knæk
i starten da vi mistede vores suveræne
topscorer Lasse Gude, som igen fik
et korsbånd ødelagt. Men med fin ny
tilgang er vi stadig optimistiske med
en top 3 placering og ligger fint med i
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FODBOLD U15 DRENGE

FODBOLD U13 DRENGE
Vi går en lysere tid i møde.
Det har været en mørk og til tider
nedslående vinter med restriktioner og
nedlukning af samfundet og ikke mindst
vores foreningsidræt. Vi er blevet ramt af,
at de fællesskaber, som har givet glæde
og energi i hverdagen, ikke har kunne
lade sig gøre. Vi har fundet alternative
træningsmetoder som bl.a. online
styrketræning for at holde formen ved
lige og ikke mindst se hinanden og den
vej rundt styrke fællesskabet.
Nu må vi endelig spille fodbold igen skønt.
Vores drenge har hurtigt taget
11-mandsbanen til sig og det er ikke
til at mærke, at det er første sæson,
de spiller på stor bane. Ros til dem
for omstillingsparathed, evnen til at
koncentrere sig samt holde fokus, når
det gælder og det er både til træning og i
kampsituationer.
Det er også dejligt at mærke opbakning
fra vores forældregruppe på sidelinjen.
Tak for det.
Jysk mesterskab
Vi har vundet vores pulje her i foråret ubesejrede med 30 point i 10 kampe. I
efteråret venter nu Liga 3, hvor der med
garanti venter en masse spændende
kampe.
Som puljevinder skal vi spille om Det
jyske mesterskab og vi har i skrivende
stund netop spillet os i finalen, som
skal spilles i Løgstrup mod Boldklubben
Bangsbo Freja.
Den første kamp mod Odder var på alle
måder spændende, hæsblæsende og
vi skulle ud i forlænget spilletid efter
at den ordinære spilletid endte 2-2
med scoring fra Skibet i absolut sidste
minut. Det blev så også til forlænget
straffesparkskonkurrence, inden vi
lettede kunne se os som sejrherrer.
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sluttede af med burger fra Filskov Kro.
EM-kampen Danmark-Belgien blev også
set på storskærm hos Danespo i Give
med 32 rød/hvide glade unge mennesker,
den fedeste EM-stemning og selvfølgelig
også en grillpølse og lidt at drikke.

Kvartfinalen mod Sædding/Guldager
var også en meget spændende kamp
som endte 1-0. Skibet havde det meste
af spillet, men spænding var der til det
sidste.
Begge kampe er blevet spillet på
hjemmebane og en stor tak skal lyde til
hele Skibet for fantastisk opbakning til
begge kampe. Både spillernes familier,
venner, ældre og yngre årgange er mødt
op med trommer, flag, båthorn, fadøl og
ikke mindst stadionplatte i hænderne
fra vores trofaste bod, hvor man finder
alt godt, som der er brug for til en
spændende fodboldkamp.
I semifinalen mødte vi Harlev på
Skibet stadion og med en kæmpe
opbagning hev vi sejren hjem, efter
straffesparkskonkurrence.

Målet er at gå hele vejen og tage guldet
og dermed kalde os jyske mestre, men
den historie kan desværre ikke komme
med i dette blad.
Vores trup på 16 spillere er helt
enestående. De møder trofast op til hver
en træning og der er altid smil og gejst at
finde. Det er en fornøjelse.
Til kampe er de gode til at bakke
hinanden op, være der for hinanden og
det er uden tvivl en holdindsats, der gør,
at vi klarer os så godt.
Fælles arrangementer U13
Fællesskabet på holdet er uden tvivl
enestående, men vi har også denne
sæson lavet flere arrangementer sammen
med U13-pigeholdet, som vi skulle have
været i Holland med i påsken. Vi havde
en skøn dag med fodboldgolf i Filskov og

Corona er ikke mere definerende for
vores måde at være sammen på, vi går
en en lysere tid i møde - forhåbentlig
også i Liga 3.
U13-trænerteam
Henrik, Jakob og Stine

“Så er en god sæson ved at være ovre
på U15 drenge årgangen.
Vi har efter coronapausen været tilmeldt
i Liga 4 og blev en flot nr 2 i vores pulje,
bl.a. som det eneste hold, der slog det
suveræne tophold Skanderborg på
udebane.
Efter sommerferien ser vi frem til en
god sæson med masser af kampe og
forhåbentligt en tæt duel om oprykning
til Liga 3. Desuden har vi en plan om at
finde et større stævne i enten ind- eller
udland, som vi kan deltage i.

Nye / tidligere spillere (årgang 2006)
er meget velkomne til at komme og
prøvetræne efter sommerferien.
I løbet af sæsonen fik vi nyt spillersæt. I
den forbindelse skal lyde en stor tak til
Thomas Tømrer samt Futurum, som har
sponsoreret sættet til os”
God sommer
Team U15
For yderligere informationer kan der tages
kontakt til Kaja Skovgård, 24630301

Hos Jennum Teltudlejning finder du, alt hvad der skal
til for, at gøre festen, jubilæet,
byfesten m.m. til en succes.
Vi kan leverer alt til deres fest. Ring og hør
nærmere hos Jennum Teltudlejning på:
tlf. 75 88 15 06 / 23 61 03 06
Vi søger for, at din fest bliver noget helt særligt!

Telte i alle størrelser
Gulv til hele teltet
Borde & stole
Alt i service
Duge og servietter
Popcorn og slush-ice
Gas- og elvarme
Lyskæder og lamper
Jukebox
Sumodragter
Hoppeborge

Ska’ de holde fest, så er Jennum Telte bedst!

Tarzanbane
Mega bordfodbold
Toiletvogne
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Kom til

Åbent hus

Kig
forbi
23. februar

Der er lækre smagsprøver
fra lokale producenter,
og børnene kan slå
katten af tønden.

SOMMERMENU
2021
Hold festen i herskabelige
rammer
Kom og smag på de lokale råvare hos din
Eksempel på sommermenu
Inviterrestaurant.
dine gæster til fest på Haraldskær Sinatur
Festarrangement
lokale
Hotel & Konference, hvor de historiske herre- Røget sommerbuk, grov sennep og syrlig salat
Velkomstdrink, sæsonens menu serveret
Køkkenet
lader sig
af årstidens
gårdsbygninger
fra altid
1434inspirere
danner charmerende
husets
vine samt mølle,
isvand.sommer
Kaffe/te løg,
og syltede
råvarer
ogom
dejeres
lokale
leverandørers
specialiteter.
-med
Kylling
fra Hopballe
rammer
fest.
Glæd jer til festlige
timer
sødt.
Natmad.
Blomster
og
levende
lys.
svampe og blanquette sauce
i de lyse herregårdsstuer eller under hvælvingerne
Hos Haraldskær gør restauranten nemlig en dyd
3 retter 950,i Haraldskælder, hvor gastronomi og stemning
ud af at bruge egnens frugter og grønt, når de er
- Friske bær med iscreme og sprødt
4 retter 1034,går op i en højere enhed og giver jer en sanselig
i sæson.
retter 1125,oplevelse.
35 Retter
398,- Kr.
Her kan du spise kompromisløs mad i skæret fra
den
betagende
natur
- året
rundt.
Kontakt
os på 76
49 60
00, så
vi sammen kan planlægge din fest.

abelige rammer på Haraldskær
Skibetvej 140 / 7100 Vejle / T +45 76 49 60 00 / har@sinatur.dk / sinatur.dk

r Hotel
Festarrangement
festen
i herskabeligerammer
rammerpå
på Haraldskær
Haraldskær
oldHold
festen
i herskabelige
ninger
Velkomstdrink, sæson

