
 
 Nyhedsbrev  

Give open Air 
2018 

Billetter kan købes 
på giveopenair.dk 
Husk vi får del i 
overskuddet. 
Sidste år gav det 
160.000 kr.  

Fodboldskole 
2018, uge 27 

Igen i år vil vi 
afholde DBU’s  
fodboldskole det 
vil være i uge 27 
Billetter kan købes 
på DBU.dk. 
billetsalget 
startede 6. Marts 
10.00.

Også i vinteren 2017-18 har Give Fremad 
som sædvanligt benyttet hver fredag i 
perioden fra uge 43 i Ikær- samt Sdr. 
Marks-hallen til at trille med fodbolden.

Alle årgange fra U6 til U13 kan tilbydes 
tider i hallerne, hvilket de fleste drenge 
årgange samt de ældste piger har 
benyttet sig af og også i år har U19/Herre 

Senior sluttet af i Ikær med lidt 
sent boldleg.

Alle ungdomsholdene er blevet 
tilbudt gratis deltagelse i vores 
eget Nordea Cup-stævne, samt 
Faxe Kondi Thor Cup (Frem 
Thyregod) og Den Jyske 
Sparakasse Cup (FC GOG), 
hvilket langt de fleste har takket ja 
til og som har givet børn og unge 

gode oplevelser med fodbolden.

Nordea Cup 2018 blev også i år en fin 
succes og kan bidrage til klubkassen med 
et pænt beløb. Det kræver dog en del 
frivillige at få afviklet et stævne over 3 
dage i 3 haller og med ca. 220 hold, 
hvilket til tider er et puslespil, der kan 
være svært at få til at gå op, og uden 
frivillige ingen Nordea Cup.

Indendørs 2017/2018 
Dag Hansen


I ungdomsafdelingen har vi i år hold fra 
U6-U14 samt U19 hos drengene og 
U8-U9 samt U12-U14 hos pigerne. 

For at få give de lidt yngre piger en 
mulighed for at prøve fodbolden vil vi i 
samarbejde med FC GOG få DBUs 
pige raketten til Give eller Givskud. Vi 
håber derved, at kunne få flere piger til 
klubben.

Vi købte sidste år nye bolde til alle hold 
og alle hold vi også en taske med bla 
boldpumpe, isposer, taktik tavle og 
overtrækstrøjer. Pengene til det kom 
bl.a. fra det flotte overskud fra Give 

Open Air, som Give Fremad via frivilligt 
arbejde er en del af.

Målsætningen for ungdommen er at 
alle har spillere får gode oplevelser 
både på men også udenfor banen. 

Vi vil arbejde for at alle holdene 
kommer ud til et eller flere selvvalgte 
stævner og gerne et fælles stævne, 
hvor vi sammen tager afsted og på den 
måde styrke fællesskabet på tværs af 
holdene.

Ungdom 
Gitte Tirsgaard
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Første serie 1 
hjemmekamp  
Mod Brande IF 

31.marts klokken 
14.00 på Give 

stadion 

Første serie 3 
hjemmekamp  
Mod Løsning IF 

31.marts klokken 
16.00 på Give 

stadion 

Første serie 4 
hjemmekamp  

Mod Sole IF 
2.april klokken 
16.00 på Give 

stadion 

Stadion 
Henning Pagh


Vi vil i vores stadionsudvalg arbejde 
med at forbedre forholdene i Give. Vi 
er klar til at opføre et nyt bold rum på 
over 45 kvm til afløsning af vores ”blå 
skur”.  Så når vi igen kan komme til at 
køre ind med maskiner, vil det kunne 
gå stærkt med at lave den færdig.

Der vil her i foråret blive opsat nye 
udskiftningsbokse og på tribunen vil 
der blive monteret flere stole, da alle 
de første 100 styk fra sidste år er 
blevet udsolgt. Og endelig bliver året 
2018 – året vi kan tage den nye bane i 
brug. Banen ser rigtig fin ud, men 
mangler lige at blive frigivet fra 
entreprenøren – til brug. Nu ved vi 
også at sådanne tiltag tager tid – lang 
tid – så derfor er vi så småt begyndt at 
sondere mulighederne for en 
kommende kunstgræsbane i Give

Generalforsamling 
Martin Østergaard


Den årlige generalforsamling bliver 
afholdt d. 20.03.2018 kl. 20.00 i 
cafeteriet på Give Stadion.

Følgende er på valg:

- Thue Hansen (modtager ikke 
genvalg)

- Lars Morell (modtager genvalg)

- Henning Pagh (modtager ikke 
genvalg)

- Dag Hansen (modtager ikke genvalg)

Vi søger i øjeblikket efter nye 
bestyrelsesmedlemmer til at erstatte 
de nuværende medlemmer, som 
træder ud af bestyrelsen. Ved 
interesse eller ved indstilling til nyt 
bestyrelsesmedlem ret venligst 
henvendelse til nuværende bestyrelse.

Vi opfordrer alle i og omkring klubben 
om at møde op og deltage i klubbens 
generalforsamling. Klubben vil til 
generalforsamlingen være vært med et 
stykke brød og et glas koldt at drikke. 
VEL MØDT!



Give Open Air 
Thue Hansen & Mikkel Bach 

Give Open Air
Give fremad kan igen i år se frem til at 
være en del af GOA i samarbejde med Hk 
Give fremad. Vi glæder os meget og håber 
på lige så god opbakning fra folk i Give og 
Give nærområde.  Sidste år var en stor 
succes og folket bag GOA tror nu på den 
helt rigtige opskrift til en succesfyldt 
festival. GOA er Danmarks største og 
hyggeligste havefest, med musik til både 
ung, gammel og dem imellem. 

Sidste års succes
GOA 2017 var et år med fantastisk 
opbakning fra både sponsorer og gæster. 
Det betød man for første gang kunne 
melde udsolgt af fysiske billetter. Samtidig 
havde vejrguderne bestemt at en af de få 
sommerdage selvfølgelig skulle falde 
denne dag. Der skyldte de vist også en fra 
forrige år. Med salget af billetter og væske 
på en sådan sommerdag betød det der 
kom et rigtig flot overskud. Et overskud 

som i Give fremads ungdoms afd. fik 
stor glæde af. Hele Give fremads 
ungdoms afd. fik nemlig både nye 
bolde, nye træningsveste, nye 
drikkedunke, nye kegler og en 
opstillingstavle. Så JA, GOA er ikke kun 
en fantastisk fest, men noget som Give 
fremads børn og unge får stor glæde 
af.

Opbakning og frivillige
For at afholde årets fest i Give kræver 
det også en masse frivilligt arbejde. 
Sidste år stillede senior afd. op til at 
hjælpe med opstilling og nedtagning af 
borde på kroen og bestyrelsen i Give 
fandt frivillige til at stå i baren til 
festivalen. Er mand interesseret i 
sidstnævnt er man meget velkommen 
til at tage kontakt til en af 
medlemmerne i bestyrelsen. 

Har man lyst til at ligge et sponsorat til 
GOA kan du se alle oplysninger her:

Frivillige 
Vi har altid brug 
for frivillige til 
diverse små og 
store opgaver.



 

Opstart foråret 2018 
Gert Hougaard, sportschef


Den 20. januar var der opstart for Give 
Fremads seniorafdeling. Trænerteamet 
bød i den anledning velkommen til 35 
spillere, hvoraf der var 6-8 nye ansigter i 
blandt. Da der samtidig var afbud fra ca. 
20 spillere, må vi konstatere at vi råder 
over et flot antal senior spillere i 
klubben.
De første 3 uger har alle spillerne trænet 
sammen, og her har der været et 
fornuftigt fremmøde. Vi kan dog godt se, 
at vi er en amatør klub, da skiferier og 
solferier har optaget en del af spillernes 
tid i denne opstart. Vi ser meget frem til, 
at alle spillere får mulighed for at passe 
deres træning- hver gang!
Lige om lidt går vi i gang med 
træningskampene. Disse vil delvist vise, 
om vi har noget at have vores store 
ambitioner i. Det tror jeg, vi har, men det 
er jo på banen dette skal vises.

Vores 2 trupper ser historisk stærke ud, 
så en målsætning om, at serie 1 og serie 
3 holdet skal i top 2 og at serie 4 holdet 
skal slutte i den bedste halvdel, må 
være yderst rimelig. Én af truppernes 
styrker er, at vi har mange unge spillere i 
gang. Dette skyldes i allerhøjeste grad, 
at der er ydet et kæmpe stykke arbejde i 
klubbens ungdoms afdeling. Dette 
arbejde vil fortsat være vigtigt, hvorfor 
det er meget tilfredsstillende, at det er 
lykkedes at få et samarbejde med Vejle 
Sports College op at stå omkring vores 
U14 hold. Et hold vi har i et samarbejde 
med Thyregod Frem og FC GOG.
 
Jeg ser rigtig meget frem til 2018, da det 
er min faste overbevisning, at der på 
den ene eller anden måde, vil blive 
skrevet historie i Give Fremads fodbold 
afdeling.


