
NYHEDSBREV - GIF 
 

 

JUNI – SIDEN SIDST 

Sommerferien er startet, og klubben holder ferielukket 

fra fredag den 27. juni – 8. august 2014. Vi ønsker træ-

nere, holdledere og spillere en rigtig god sommerferie 

og glæder os til at byde velkommen til en ny sæson, 

hvor vi forhåbentlig får en masse sejre til Grantoften 

IF. 

 

Vi sender vores tanker til Johnny og Malene Friis, som 

har mistet deres kone/mor. Laila har altid været en 

stor del af klubben. Laila var altid hjælpsom og havde 

altid et smil på læben! Vi kommer alle til at savne 

hende meget. Vi håber, at alle vil hjælpe familien 

igennem denne svære tid.  

NY SPONSOR I GRANTOFTEN – JOMA 

Vi har indgået ny tøjsponsoraftale med JOMA og den 

kører fra nu af og frem til 2018.  
 

Sponsoraftalen er indgået i samarbejde med vores hid-

tidige leverandør Sportigan Brønshøj. 

GIF-SHOP 

Efter sommerferien, vil det være muligt via vores 

hjemmeside, at gå ind og bestille JOMA-sportstøjtil 

favorable priser. Man kan også bestille diverse tryk på 

tøjet, hvis man ønsker det.  

 

I august vil der nede i klubben være et mindre udvalg 

af JOMAs sportstøj af det du kan bestille på nettet. ’ 
 

GRANTOFTEN ULTRAS 

Grantoften har fået sine egne supportere: Grantoften 

Ultras. Like dem på facebook. Vi er rigtig glade for 

initiativet, og bestyrelsen har lovet dem, at de efter 

sommerferien vil få nogle sponsorbluser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT NAVN TIL BAREN 

Vi synes, at vi skal have et nyt navn til baren. Vil du 

være med til at bestemme, hvad det skal være, så 

smid dit forslag i postkassen nede i klubben, eller til 

mig på janholde63@gmail.com, så vil bestyrelsen den 

10. august 2014 finde en vinder af ’navnekonkurren-

cen’. Vinderen får et gavekort på 400 kr. til Sportigan i 

Brønshøj. 
 
TRÆNING PÅ BANERNE I SOMMERFERIEN 

Hvis man sommertræner i Grantoften i løbet af som-

meren, bedes man holde sig fra kampbanen. Den kan 

ikke holde til det.  

OPRYDNING I OMKLÆDNINGEN 

Alle – både spillere og trænere bedes gøre et bedre 

arbejde med hensyn til oprydningen i omklædnings-

rummene. Det er ikke fair, at vi skal gå rundt og rydde 

op efter jer, samle skrald, flasker osv. op efter jer! 

ASKEBÆGRE 

Der er ude foran dørene – både ved indgangen til klub-

ben og ved omklædningsrummene opsat askebægre. 

Brug dem venligst – og smid ikke dine skodder på fli-

serne/jorden. Det er os, der rydder op efter dig! 

 

FINAL 4 – SENIOR 7 OG ÅRGANG 98/99 

Stort tillykke til spillere og trænere for en flot 2. plads 

ved Final 4.  
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Også et stort tillykke til Senior 7 (Knudsens drenge), 

der også fik en flot 2. plads.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U19 TAR TIL SPANIEN 

Lørdag den 5. juli drager U19 Palencia Cup i Spanien. 

Turen er en belønning til spillerne for deres mange års 
sammenhold i Grantoften IF samt en afslutning på de-
res ungdomsfodbold. 

»Turen er kommet i stand via fonde som er søgt ud fra 
kriteriet nul kriminalitet, så samtlige spillere har gjort 
sig fortjent til en tur de vil mindes for livet,« fortæller 
træner Dennis Carlsen. 

Turneringen i Spanien varer en uge og har deltagelse af 
hold fra blandt andet Kina, Sydkorea, Rusland, Rumæ-
nien og naturligvis Spanien. 

 

RIS OG ROS 

Der er sat en postkasse op i klubhuset – ved toiletter-

ne. Kom endelig med ris eller ros.  

Bestyrelsen ønsker U19 en rigtig god tur og glæder os 

til at høre om den.  

 

 

 

FRA KASSEREREN 

Michael (klubbens kasserer) beder om, at I alle går ind 

og opdaterer jeres oplysninger på klubbens klub-

modul. I kan finde det via dette link: 

www.grantoftenif.klub-modul.dk. 

 

Husk at få betalt jeres kontingent! 

 

HUSK: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren – på 

mail Michael.RaunsbjergMadsen@scandichotels.com/ 

via blanket som ligger i klubben.  

NYHEDSBREV 

Input til Nyhedsbrev er meget velkomment – send det 

til Jan Holde på janholde63@gmail.com. 

 

http://www.grantoftenif.klub-modul.dk/
mailto:Michael.RaunsbjergMadsen@scandichotels.com/%20via
mailto:Michael.RaunsbjergMadsen@scandichotels.com/%20via
mailto:janholde63@gmail.com

