
SOLBJERG 

IDRÆTSFORENING 

 

Aktivitetstilbud 2008/2009 

 

Badminton - Gymnastik - Håndbold 

Svømning - Volleyball 

Tennis - Fodbold – Søsport 



Solbjerg Idrætsforening 

Byder dig velkommen til en ny og spændende sæson i 5 af 
vore 8 afdelinger: 

Badminton - Gymnastik - Håndbold - Svømning – 
Volleyball 

 
Husk også vore andre 3 afdelinger: 

Fodbold - Tennis - Søsport 
De er i fuld gang med deres sæson og har kapacitet til flere 
medlemmer. 
 
Breddeidræt, eliteidræt, stor eller lille træningsindsats. 
Aktiviteter er der nok af, også en der passer til dit 
temperament! 
 
Tilmelding og træningstider m.v. fremgår af de følgende sider 
for de 5 vintersportsgrene, samt en kort præsentation af de 3 
sommersportsgrene. 
 
Hvis du ønsker yderlige information vedrørende den enkelte 
afdeling er du velkommen til at ringe til den pågældende 
afdeling eller kigge ind på vores hjemmeside: 

www.solbjerg-if.dk 
 

SIF´s Hovedbestyrelse 

http://www.solbjerg-if.dk/




 SIF Badminton 

Spillerne (alle ungdomsspillere) tilmelder sig ved fremmøde 
i hallen tirsdag d. 19. aug. 2008. kl. 15.30 –16.30 eller via e-
mail til Ib.Broholt@email.dk. Vi tilstræber, at fordelingen på 
hold sker denne dag. 
 
Nuværende medlemmer skal bekræfte deres fortsatte 
deltagelse samt for banespilleres vedkommende evt. ønske 
om banetider senest d. 8.8.08. Vi kan ikke love den samme 
tid, som i sidste sæson. Spillere, der ikke umiddelbart kan få 
plads kan skrives på venteliste.  
Som noget nyt kan medlemmer leje baner på timebasis i den 
udstrækning, de er ledige. 

Træningshold for ungdomsspillere: 
Hold 0: Spillere under 11 år / begyndere 
Fredag kl. 15.00-16.00 
 
Hold I: Øvrige ungdomsspillere fordeles på tiden 
(U9,U11,U13,U15,U17): 
Tirsdag kl.15.00-18.00 
Fredag kl.16.00-18.50 
 
Placeringen på holdene bestemmes af trænerne. 
Kontaktperson for alle ungdomshold: Poul Smed og Ib Broholt 
Ungdomsspillere har gratis bolde til træningen. Efter aftale 
betaler klubben desuden for deltagelse i ét stævne. Spillerne 
deltager gratis i klubbens egne stævner.  
Deltagelse i holdturneringen er gratis for spillerne. 

Træningshold for voksne spillere: 

Turneringsspillere (serie 1 og 4) 
Tirsdag 19.00-21.00  

mailto:Ib.Broholt@email.dk


Boldpenge:800 
Kontaktperson: Anders Trolle; 8620 2620, 2972 2620 
Deltagelse i holdturneringen er gratis for spillerne. 

Veteraner 60+ 
Torsdag kl. 15.50- 17.30 
Boldpenge efter forbrug. 
Kontaktperson: Erik Håkonsson: 8692 2465 

Motionsspillere – ikke tilmeldt turnering 
Tirsdag kl. 18.00-19.00 
Spillerne sørger selv for bolde. Sælges i kaféen. 
Dette er et motionshold, hvor man ikke nødvendigvis spiller 
med samme makker hver gang. 
Der vil være en koordinator. 
Kontaktperson: Erik Håkonsson: 8692 2465 

Banelejespillere: 
Medlemmer af klubben kan leje sig ind på ledige baner efter 
aftale. Baneleje sker både i hallen og i gymnastiksalen. Kort tid 
efter sæsonens start vil vi have et overblik over på hvilke 
tidspunkter, der er ledige baner. 
Henvendelse herom kan ske via e-mail til Ib Broholt 
Ib.Broholt@email.dk . 
Se i øvrigt oversigten over tiderne på klubbens hjemmeside. 

Årets stævner og arrangementer: 
U15 ABCD-stævne:  13.-14. september 08 
U11 BCD-stævne:  23. november 08 
Jule/flergenerationsstævne  27. 
december 08 
U13 ABCD-stævne  4. januar 09 
Klubmesterskaber  19.april 09 



Oplysninger om kontingent og kontaktpersoner: 
 
Spillerkategori Hold Kontingent 

betalt før 
1.sep.. 

Bolde Kontaktperson

Hold 0 0 350,oo kr Inkluderet Ib Broholt 
Hold 1 (Øvr. 
Ungdom) 

1 650,00 kr. Inkluderet Ib Broholt 

U19 V 900,00 kr. Inkluderet Anders Trolle 
Senior V 1.050,00 

kr. 
800,00 kr. Anders Trolle 

Motion VI 800,00 kr. Eget 
forbrug 

Erik 
Håkonsson 

Veteran 60+ VII 400,00 kr. Eget 
forbrug 

Erik 
Håkonsson 

Banesalg 
hallen 

 1.500,00 - 
1.900,00 
kr. 

Eget 
forbrug 

Ib Broholt 

Banesalg 
gymnastiksal 

 1.400,00 
kr. 

Eget 
forbrug 

Ib Broholt 

Passivt 
medlemskab 

 100,00 kr.  Erik 
Håkonsson 

 
NB: Bolde købes i kaféen. Betaling via konto. Her kan man 
også henvende sig vedr. opstrengning af ketcher. 
 
Med venlig hilsen 
Badmintonafdelingen 



SIF Fodbold 

Solbjerg fodboldafdeling skal være et godt sted, hvor børn kan 
forene leg med gode sportslige og sociale oplevelser. 
 
Det er vigtigt at der er en tæt og god dialog mellem klub, børn 
og forældre. 
 
For at kunne leve op til målene, opfordres det til at forældrene 
deltager i klublivet og inddrages i aktiviteter omkring 
fodbolden. 
 
Tanken er, at der i SIF er plads til hele familien, så forældre og 
trænere i samarbejde kan sikre den sportslige kvalitet, uden at 
det bliver på bekostning af børnenes sociale oplevelser. 
 
Forældresamarbejde kunne for eksempel oprettes til hver 
årgang eller gå på tværs i fodboldafdelingen, for bl.a. at hjælpe 
trænerne med at løse praktiske opgaver. 
 
Vi forestiller os, at forældre samarbejdet skal være med til at 
gøre arbejdsopgaverne overskuelige og være tidsmæssigt 
overkommelige. 

JO FLERE DER ER MED – 

JO MINDRE SKAL DER LAVES 
 
Så har du / I mulighed og lyst til at være med i samarbejdet 
omkring ”jeres hold”, i pige/drenge afdelingen eller måske i 
hele fodbold afdelingen, så giv en tilbagemelding.  
  
Med venlig hilsen 
Fodboldafdelingen 



SIF Gymnastik 

Indskrivning, torsdag den 21. august 2008 kl. 18.00-19.00. 
 
Sæsonstart, uge 36/2008, mandag den 1. september 2008.  
Sæsonslut uge 13/2009. 
Undervisning 22 gange = 1 sæson. 
Opvisning i hallen søndag den 29. marts 2009. 
 
Træningstidspunkterne kommer senere, når vi kender 
instruktørernes ønsker og muligheder. 

Vi påtænker følgende hold: 

Forældre/barn (2-3 år) 
Instruktør: Mangler 

Puslinge (3-4 år) 
Instruktører: Berit Skifte, Trine Hoffmann 

Krummelurer (før-skolebørn) 
Instruktører: Berit Skifte, Trine Hoffmann 

Springhold for drenge (0.-1. kl.) 
Instruktører: Malene Kjøbsted, Pernille Lauritsen 

Drengespring (2., 3., 4., 5., 6. kl.) 
Instruktører: Vicky Lundberg, Carina Prip 

Pigespring/rytme (0., 1. kl.) 
Instruktører: Henriette Clausen, Berit Skifte 

Pigerytme (2. kl. og opefter) 
Instruktør: Henriette Clausen  



Pigespring (2., 3. kl.) 
Instruktører: Malene Kjøbsted, Cecilie Prip 

Pigespring (4., 5., 6. kl.)(letøvede/øvede) 
Instruktører: Bettina Bergwald, Carina Prip 

Familiegymnastik lørdag formiddag 
Instruktører: skiftende 
Nærmere information følger 

Følgende voksenhold oprettes: 

Step (aerobic) 
Max deltager antal: 20 personer 
Instruktør: Rikke Foged 

M/B/L (mave/balle/lår) 
Skiftende instruktører (kontaktperson Lone Aron) 

Gymnastik for voksne kvinder - bevæg og bevar dig 
Instruktør: Lisbeth Rahn Jensen 

Træning med den store bold 
Instruktør: Karin Boier Sørensen 

Pilates 
Instruktør: Kamma Schmidt 

Stavgang 
Instruktør: Karin m. fl. 
Træning hver onsdag kl. 18.30-19.30 
Mødested: udenfor gymnastiksalen 

Seniorgymnastik i hallen 
Instruktør: Grethe Stitz 



Pensionistmotion M/K i Fritidscentret 
Instruktør: Inga Fast 
 
Vi vil løbende opdatere nedennævnte oversigt med 
beskrivelser af holdene samt tidspunkter. Så klik ind på 
www.solbjerg-gymnastik.dk for yderligere informationer. Der vil 
endvidere blive hængt opslag op i byen med den endelige 
sæsonplan inden indskrivningen den 21. august.  
 
Tilmelding den 21. august 2008 kl. 18.00 i Fritidscentret. 
På enkelte af holdene vil der være max. antal deltagere, så vil 
du være sikker på en plads, så kom i god tid. Vi bruger ”først til 
mølle” princippet, og man kan IKKE ringe og blive skrevet op. 
Man kan max.  tilmelde ét barn udover sit/sine egne. 
Man kan max. tilmelde en voksen gymnast udover sig selv. 
Vi vil forsøge at få instruktørerne fra voksenholdene til at 
komme og introducere holdene, så kom og få en snak om, 
hvad DU gerne vil gå til. 

Kontingenter 2007/2008: 
Voksne, 1 time/uge  kr. 465,- 
Voksne, step, 1 time/uge  kr. 565,- 
Voksne, 1 ¼ time/uge  kr. 545,- 
Forældre/barn, 1 time/uge  kr. 405,-  
Børn, 1 time/uge  kr. 355,- 
Børn, 1½ time/uge  kr. 425,- 
Børn, 2 timer/uge  kr. 495,- 
Familiegymnastik  fastsættes senere 
Ældreaktivitet  kr. 300,- 
Pensionistmotion  kr. 275,- 
Stavgang   kr. 325,- 
      (alternativt 25 kr. pr. gang + foreningskontingent 45,00) 
 
Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i skolens 
gymnastiksal. 

http://www.solbjerg-gymnastik.dk/


GYMNASTIK ER FOR ALLE – SÅ GLÆD DIG TIL 
DEN NYE SÆSON. 
Med venlig hilsen 
Gymnastikafdelingen 

 

 

 

Støt arbejdet i Solbjerg Idrætsforening 

Vi sælger stadig flotte hvidlakerede ”murstenssskilte” til 
Sportscaféen. For min. kr. 300,- kan du få dit eget skilt med 
din helt personlige tekst opsat på væggen i Sportscaféen 



SIF Håndbold 

Velkommen til en ny og spænende sæson i Solbjerg 
håndboldafdeling. Vi glæder os til at se gamle som nye 
spillere, til en spændende og målrig sæson i Solbjerg. 

Indskrivning 
Indskrivning til sæsonen 08/09 foregår mandag den 11. 
august 2008 i uge 33 kl. 17.00 til 19.00 i Sportscaféen. 
Trænere og bestyrelsen vil være til stede. Blandt de betalende 
denne dag, trækkes der lod om et gratis kontingent for hele 
sæsonen. 
For forældrene vil der være kaffe på kanden på 
indskrivningsdagen, hvor der også vil være mulighed for at 
prøve og bestille klubdragter. 

Træningen starter onsdag i uge 33. 
Vi har plads på alle hold, så er du interesseret i at prøve, om 
håndbold er noget for dig, så kom ned i Solbjerg hallen og 
prøv at være med. 

Trænere og holdleder sæsonen 2008/2009 

Minimix Årgang 00/? 
Træner: Evt. forældreturnus 
Træningstider: Lørdag kl. 10.00-11.00  

Lilleput Drenge Årgang 98/99 
Træner: Steen Lyck, tlf. 29 48 44 26 
Træningstider: Onsdag 16.00-17.30 og  
 lørdag 11.00-12.00 

Lilleput Piger Årgang 98/99 
Træner: Marianne Staun, tlf. 86 93 04 40 



Træningstider: Onsdag og lørdag formiddag 

Puslinge Piger Årgang 96/97 
Træner: Marianne Staun, tlf. 86 93 04 40 
Træningstider: Onsdag 16.00-17.30 og lørdag 
11.00-12.00 

Puslinge Drenge Årgang 96/97 
Træner: Kim Larsen, tlf. 86 92 78 34 
Træningstider: Mandag 18.00-19.10 og onsdag 
17.30-18.45 

Drenge Årgang 94/95 
Træner: ? 
Træningstider: Mandag 16.40-18.00 og onsdag 
18.45-20.00 

Piger Årgang 94/95 
Træner: ? 
Træningstider: Mandag 16.40-18.00 og onsdag 
18.45-20.00 

Dame Junior Årgang 92/93 
Træner: ? 
Træningstider: Mandag 16.40-18.00 og onsdag 
18.45-20.00 

Herre Junior Årgang 92/93 
Træner: ? 
Træningstider: Mandag 16.40-18.00 og onsdag 
18.45-20.00 

Dame Serie 4 
Træner: Sofie Rytter, tlf. 28 24 46 14 
Træningstider: Onsdag kl. 20.00-21.30 



Herrer Serie 3 
Træner: Lars Skifte 
Træningstider: Onsdag kl. 21.30-23.00 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Formand Børge Bøtkjær  21 42 33 49 
Turneringsleder Sofie Rytter 28 24 46 14 

Kontingent for sæsonen august 2008/2009 
Minimix 350 kr. 
Lilleput 650 kr. 
Puslinge 700 kr. 
Drenge/piger 750 kr. 
Junior 750 kr. 
Herrer/Damer 1250 kr. 
 
Hvis seniorerne ønsker at dele kontingentet i 2 rater, koster 
det 100 kr. i gebyr, som betales i første rate. 
 
Trænere og holdleder sæsonen 2008/2009 
Se i øvrigt klubbens hjemmeside: www.solbjerg-håndbold.dk 
 
Vel mødt i Solbjerg hallen 
Håndboldafdelingen  

http://www.solbjerg-h%C3%A5ndbold.dk/


SIF Svømning 

Svømmesæsonen starter 18. august 2008 
Svømmesæsonen slutter 13. december 2008 
 
Bemærk: Alle opgivne tider er incl. et kvarters omklædning før 
start og slut. 
Dvs. den reelle svømmetid på de fleste hold er en halv time! 

Begynder 1  
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 
Gennem leg gøres børnene trygge ved at færdes i vandet. 
Man starter med at bruge både svømmebælte og vinger. Man 
kan begynde allerede i 5 års alderen, men børnene skal kunne 
klare at være i svømmehallen uden far og mor. Der er 
hjælpetrænere med i vandet. 

Begynder 2 
Tirsdag kl. 17.30 - 18.30 
Fortsat gennem leg lærer børnene at klare sig i vandet, til dels 
uden hjælpemidler, og opbygger glæden ved svømning ved at 
starte med træning i crawl og rygcrawl. 

Begynder 3 
Tirsdag kl. 18.00 – 19.00 
Børnene kan nu klare sig i vandet. Der fortsættes indlæring af 
svømmearterne. 

Letøvede  
Onsdag kl. 17.30 - 18.30 
Svømmeundervisningen fortsættes her med crawl og rygcrawl, 
men der er også plads til hyggesvømning. Indlæring af 
brystsvømning og butterfly påbegyndes. 



Øvede 
Onsdag kl. 16.00 – 17.30 
Svømmerne har nu rutine i de 4 svømmearter: Crawl, 
rygcrawl, brystsvømning, og butterfly. Undervisningen ændrer 
karakter til en egentlig træning, og der tages hensyn til den 
enkelte svømmers ambitioner. 

Motion for unge 
Onsdag kl. 20.00 - 21.00 
Svømmetræning med eller uden undervisning. For de 14-25-
årige. 

Kondi-svømning 
Onsdag kl. 19.00 - 20.30 
Fredag kl. 18.00 – 19.30 
Individuel svømmetræning for voksne som kan svømme, men 
ønsker tilretning af svømmestilen. 

Motion for voksne 
Hold 1 - mandag kl. 20.00 - 21.00 
Hold 2 - onsdag kl. 20.30 - 21.30 
Hold 3 - tirsdag kl. 16.30 - 17.30 
Frisvømning 

Undervisning for voksne 
Hold 1 - mandag kl. 19.00 - 20.00 
Hold 2 - mandag kl. 19.30 - 20.30 
Her kan alle over 18 år, som ønsker at blive fortrolige med det 
våde element, få undervisning og lære at svømme. 
Instruktøren tager sig af den enkelte, og sikrer sig at de 
nødvendige hjælpemidler anvendes. 

Vandgymnastik 
Mandag kl. 18.30 - 19.30 
Der udføres gymnastikøvelser til iørefaldende musikalske 
rytmer. 



Pensionistsvømning 
Onsdag kl. 15.00 - 16.00 
Frisvømning 

Familiesvømning 
Onsdag kl. 18.30 - 19.30 
Fredag  kl. 18.30 - 19.30 
Frisvømning og leg for hele familien. 

Familiesvømning/motion 
Lørdag kl. 09.00 - 10.00 
Frisvømning og leg for hele familien. 

Offentlig svømning 
Tirsdag kl. 19.00 - 20.15 
Frisvømning for alle. Billetter kan købes i Sportscafeen. 
Voksne 20 kr. og børn 15 kr. 
Rabatbilletter: Voksne: 5 stk. - 80 kr. Børn: 5 stk. - 60 kr. 

Priser: 
Priser for sæsonen 18. august til 13. december 2008: 
Der skal betales ved tilmeldingen. 
 
Begyndere/Letøvede  Kr. 250,- 
Øvede   Kr. 250,- 
Ungdom   Kr. 260,- 
Kondisvømning  Kr. 315,- 
Motion for voksne  Kr. 290,- 
Undervisning for voksne  Kr. 290,- 
Vandgymnastik  Kr. 290,- 
Pensionistsvømning  Kr. 165,- 
Familiesvømning  Kr. 360,- 
 
Rabat på familiesvømning: Kr. 50,- ved tilmelding af mindst ét 
medlem på et andet hold. 
 



Tilmelding i lokalet ved sportscafeen torsdag d. 14. 
august 2008, kl. 19.00 - 20.00. 
De der har betalt det fremsendte girokort inden d. 4. august 
2008 og ikke ønsker at ændre svømmetid, er tilmeldt og 
behøver derfor ikke møde op. 

Betaling via Homebanking: 
Ved betaling skal anføres SVØMMERENS NAVN og HOLD. 
Spørgsmål vedr. svømning: Kristian Nielsen 8692 9391 eller 
alternativt 8692 8166. 
 
Med venlig hilsen 
Svømmeafdelingen 

 

 

SIF Søsport 

Søsporten har tre afdeling :  Optimist,kajak og roning. 
 
Se mere på www.solbjergsoesport.dk 
 
Her findes alle oplysninger til vore instruktører.  
eller kontakt Ole Worm på tlf. 86 29 04 85 



SIF Tennis 

Tennis er en ”sommersport”, og derfor er vores sæson i fuld gang på 
nuværende tidspunkt. Det er dog stadig muligt at melde sig ind og få 
glæde af spillet frem til oktober/november, hvor kulden og mørket 
sætter en stopper for aktiviteten.  
 
Standerhejsning blev traditionen tro afholdt den sidste søndag i april, 
og det var samtidig sæsonstart 2008. I forårsmåne-derne arrangeres 
der 2 timers instruktion hver uge, for alle medlemmer der ønsker 
indlæring eller genopfriskning af greb, slag m.m.  
 
Der er hyggetennis hver søndag: 10-12 for herrer og 12-14 for 
damer. Man møder blot op, og danner makkerpar som man nu bliver 
enige om det, og skifter gerne lidt rundt undervejs.  
 
Klubturnering afvikles lige efter sommerferien og kulminerer med 
finaler sidst i september.  
Vores tennisanlæg er unikt, når vi ser på beliggenheden. Ikke mange 
andre steder har man baneanlæg, der ligger så godt for vejr og vind. 
Kom og nyd opholdet på tennisbanerne. 
 
Når kontingentet er betalt og medlemskabet en realitet, får hvert 
medlem sin egen nøgle til tennisanlægget. Her kan man så 
reservere spilletid med sin makker efter princippet først til mølle. Der 
kan kun reserveres tid én uge frem.  
 
Kontingent for seniorer  kr. 500 
Kontingent for juniorer  kr. 250 
Kontingent for børn  kr. 150 
 
Anmodning om medlemskab 
Henvendelse til Elsebeth Hinge tlf. 8692 7520 
 
Vel mødt på de røde grusbaner. 
Tennisafdelingen 



SIF Volleyball 

Velkommen til en ny sæson med volleyball for alle aldre. Der 
er hold for de yngste, med KidsVolley på flere niveauer. Vi har 
TeenVolley for de unge. Og der er vores 2 turneringshold for 
herrer der vil spille volleyball på højt plan. Endelig er der 
motionsholdet der både spiller volleyball og har det sjovt! 

KidsVolley 
 mandag kl. 19.10 - 20.15 
 og torsdag kl. 19.10 - 20.15 
KidsVolley er blevet en stor succes over hele Danmark, og 
ikke mindst i Solbjerg. Træningen består af små boldlege og 
øvelser, som skal gøre børnene fortrolige med en volleyball, 
og styrke deres motorik. KidsVolley, som er en simpel form for 
volleyball-spil udviklet for børn, er fuld af action og hurtige 
boldskift. Det er et sjovt spil som alle børn kan få glæde 
af. Man kan begynde med KidsVolley allerede fra 7 års 
alderen. Holdene er for børn i alderen 7-13 år. Vi sætter 
sværhedsgraden op efterhånden som børnene bliver bedre til 
spillet, og således at der statig er en udfordring i træningen. 
Årskontingent: 350,- kr. 

Teen Volley 
Mandag  kl. 19.10 - 20.15 
Igen i år tilbyder vi motion for de unge. Holdet er for de unge 
der ikke har tid til træning 2 gange ugentlig og ikke ønsker at 
bruge weekenderne til stævner, men som gerne vil have lidt 
motion og hygge sammen med andre, der også har lyst til at 
spille volleyball. Hvis der er stemning for det, er det muligt for 
holdet at deltage i enkelte stævner. Holdet er for unge mellem 
15 og 24. 
Årskontingent: 350,- kr. 



Senior Motion 
Mandag  kl. 20.15 - 21.30 
Dette er holdet for dig der gerne vil have lidt motion, uden at 
det skal være alt for anstrengende. Du behøver ikke at have 
spillet volleyball på højt plan, alle er velkomne. I den 
udstrækning der er tilstrækkelig stemning for det, vil holdet 
deltage i et par stævner i løbet af sæsonen. Holdet er for 
voksne. 
Årskontingent: 400,- kr. 

2. Div. Herrer 
Mandag  kl. 21.00 - 23.00 
Torsdag  kl. 20.15 - 22.00 
Vores førstehold spiller volleyball på meget højt niveau. Så har 
du lyst til at være med på holdet, er det nødvendigt at komme 
til træningen og deltage aktivt. På dette hold bliver der virkelig 
gået til den med teknik og skarp træning. 
Årskontingent: 1850,- kr. 
 
Sæsonen begynder 14. august for senior hold, og 25. august 
for alle andre hold. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Jan Mygind, 
86 92 94 00 – 26 10 09 14 eller besøge vores hjemmeside på: 
www.solbjerg-volley.dk Her finder du også de seneste 
nyheder. 
 
Vi glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. 
 
Vel mødt 
Volleyball-afdelingen 

http://www.solbjerg-volley.dk/


Solbjerg FESTEN 

Hej, så er vi ”Festudvalget” på banen igen og invitere endnu 
engang til dette års Solbjerg Fest. 
 
Lørdag den 25. oktober 2008 fra kl. 18.30 – 02.00 
 
SOLBJERG FESTEN er for voksne borgere i Solbjerg, men 
har du/I venner udenfor Solbjerg er I velkomne til, at invitere 
dem med. 
 
Kl. 18.00 åbner vi dørene til Solbjerg Hallen, som danner 
rammen for hyggeligt samvær, en lækker menu og dans til vor 
kendte orkester MONTANABAND. 
 
I den hyggelige BAR” (drikkevare må ikke medbringes) kan 
købes vin, øl, vand samt smirnoffice/barcardibreezer til 
fordelagtige priser. 
 
Som tidligere vil der også blive solgt amerikansk lotteri. 
 
Overskuddet fra SOLBJERG FESTEN går til Idrætsforeningen. 
 
Hvis ikke du har sat kryds i kalenderen. Inviteret vennerne, 
naboerne og bestilt barnepigen, så gør det nu. 
 
Vi skaber rammerne og du/I fylder rammen ud og er med til, at 
gøre denne aften festlig. 

 
 
Vi glæder os til at se dig/jer. 
 
Et er, at planlægge FESTEN, et andet er, at det kræver 
aktivitet af mange frivillige mennesker, at gennemføre og 
afvikle FESTEN. Hvis du/I skulle have lyst til, at give en 



hjælpende hånd, når vi skal gennemføre alt det praktisk med 
f.eks. opstilling af borde, stole, scene mv. – så er vi meget 
interesserede i at høre fra dig/Jer. Derudover er vi jo ikke så 
mange i festudvalget så en hjælpende hånd i forhold til 
amerikansk lotteri (skaffe præmier) mangler vi også. 
 
Har du lyst til at give en hjælpende hånd, så kontakt Lisbeth 
Gilberg på tlf. 86 92 78 96 eller mobil 61 10 12 15. 
 
På Festudvalgets vegne. 
 Lisbeth Gilberg, Gitte Sørensen,  Nancy Jacobsen 
 

 

Sportscaféen 

Sportscaféen i Solbjerg hallen er en sportscafé nu 
udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft. Mandag til 

torsdag drives caféen af frivillige der, ved at yde et godt stykke 
arbejde, er med til at sikre sportscaféens forsatte eksistens. 

 
I weekenderne drives sportscaféen af de enkelte afdelinger, 

når disse har arrangementer i hallen. 
 

På vores hjemmeside kan man finde caféudvalget, vagtplaner 
og de frivillige medarbejdere. 

 
Du er meget velkommen til at give en hånd i caféen og alle vil 

få en grundig oplæring i tilberedning og betjening. 
 

Med venlig hilsen 
Caféudvalget 

 



Sponsorer for SIF 
Udover sponsorater til enkelte arrangementer m.m. har Solbjerg 

Idrætsforening løbende sponsoraftale med følgende firmaer.  
 
 

D&D (Solbjerg Bageri) 
Rodkjær 

Bord nr. 7 
Ideen Aps 

www Airmann dk 
Danske Bank 

Rokkedal 
Byggefirma JSP, Solbjerg 

Jyske Bank, Odder 
Olieselskabet OK 

Djursland Bank, Tranbjerg 
Toms Auto, Solbjerg 

Revisionsfirma Ernst & Young 
Nordea, Tranbjerg 
Svejsehuset, Viby 

Sport direct (Sportens Venner) 
Superbrugsen, Solbjerg 

Solbjerg Tømrer- Snedker- og Murerforretning 
Tømrerfirma Svend A. Olesen, Solbjerg 

Den Glade Slagter, Tranbjerg 
Malerfirma Kurt B. Laursen, Solbjerg 

Profil Optik, Tranbjerg 
Sportsmaster, Vibycenteret 

JM Trykluft 
Solbjerg VVS-service 

Solbjerg Biler 
 

Stor TAK til sponsorerne for deres støtte 
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