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FORMANDSBERETNING 2022-23  

Endnu et år i GLIF er gået. Når jeg kigger tilbage, har der været gang i butikken. 

Lad mig derfor også som noget af det første sende min største TAK til alle jer frivillige i og omkring GLIF. Det 
er en stor fornøjelse at se det engagement i ligger for dagen – hver dag for at få vores forening til at køre 
rundt. 

En stor TAK skal også lyde til alle vores udvalgsmedlemmer i de enkelte idrætsgrene. Samt til selve 
bestyrelsen. I gør hver dag et KÆMPE arbejde for, at få det hele til at køre. Det er jeg meget taknemlig for. 

De enkelte idrætsgrene under GLIF, har igen fået deres medlemmer tilbage efter Corona. Det er glædeligt at 
der igen er fuld gang i aktiviteterne i og omkring Gørding Hallen!!! 

Rent økonomisk har vi haft et godt år. Vi har haft mulighed for at give noget tilbage til byens folk. Da vi 
afholdt en dag, hvor hallen blev fyldt med Hoppeborge og aktiviteter til den yngre målgruppe. Derudover 
slutter vi regnskabsåret 2022 af med et overskud på over 100000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. 

I slutningen af 2022 fik vi også endelig vores Paddel tennisbane opført. Noget der er med til at sørge for, at vi 
her i Gørding hele tiden er med, når der kommer nogle nye ting som folk gerne vil. Et samarbejde med både 
Gørding Idræts og Kulturcenter samt Træningscenteret. Det er glædeligt, at når vi sætter os noget for – så 
kan vi ved fælles hjælp. Få tingene til at ske!! 

Her i starten af 2023 er vi i gang med næste projekt. Nemlig en længe ventet renovation af vores Tennis 
anlæg. Hvis tingene går som vi håber, kan brugerne få glæde af renoveringen hen over sommeren. 

Min bøn er. Brug vores tilbud og ikke kun vores tilbud. Men alle de gode tilbud der er i Gørding. Sammen gør 
det os stærke og giver os mulighed for at bygge et endnu mere aktivt lokalsamfund. 

Gørding Byfest blev en kæmpe succes i sommeren 2022. Med en masse nye ting på programmet, blev der 
virkelig festet igennem i de dage. Festudvalget er i fuld gang med at planlægge nogle helt fantastiske dage 
fra den 7-10 juni 2023. 

Fest og Ide har også gang i en masse nye ting. Som gerne skulle bidrage til endnu flere sociale timer i Gørding 
Hallen. Vi glæder os til at melde ud – efterhånden som det er på plads!! 

Til allersidst vil jeg sende en kæmpe tak til alle vore sponsorer som bidrager til, at vi kan gennemføre så 
mange nye ting i vores forening. HUSK nu, at brug dem der støtter os så fantastisk!!! 

Med ønsket om et helt forrygende år!!!! 

Peter Wildt Kristensen 

Formand 

Gørding/Lourup Idrætsforening. 
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Årsberetning for håndbold 2022/2023.  
 
Endnu et år er gået med eftervirkninger af Corona.  
 
I år kunne vi desværre ikke samle et dame eller et herrer hold.  
 
U 17 drengene rykkede op og blev til U 19 drenge. Hvor er det dejligt, at vi stadig kan have et hold, med de 
fantastiske drenge.  
 
U 15 piger vil i det nye år starte et 4 + 1 hold op.  
 
U 11 piger og drenge er efterhånden blevet til 18 stykker, så vi har lavet et pigehold og et drengehold. Det er 
simpelthen nogle gode børn.  
 
U 9 piger og dreng var en lille håndfuld til at starte med, men vi har fået tilgang fra 3 spiller fra Bramming af.  
 
U 6 – 7 – 8 har efter at vi afholdt håndbold karavane i september måned med skole, fået en del tilgang af nye 
spiller. Det er vi utrolig glad for.  
 
Trille trolde har vi afholdt som søndags træning 2 gange om måneden, men i år, ville vi prøve noget nyt, så 
hver mandag har man kunne komme og træne håndbold.  
 
Vi har startede et samme arbejde med skole og kommune omkring håndbold i skoletiden. Vi har haft 
mulighed for at afholde et kursus for alle idrætslærerne i samme arbejde med JHF kreds 7. Hvor de fik nye 
input til, hvordan en idræts time kunne være.  
 
JHF har givet os mulighed for at afholde JUC d. 25/2-2023. Som vi glæder os til at afholde. Yderlig har vi sagt 
ja til at afholde et U 6 –7 –8 stævne d 4-3-2023.  
Jeg vil gerne rette en stor tak til vores fantastiske træner, som har taget et kæmpe tørn med at træne uden 
jer, ville der ikke være håndbold i GLIF.  
 
Til Linette, Bo, Martin og Rasmus skal der lyde en kæmpe tak for jeres indsats i denne sæson.  
Til alle jer frivillige der går rundt med sognebladet, mange tak for hjælpen med at dele dem ud. Yderlig en tak 
til dig Laila for at holde styr på alle omdelerne og bladene.  
 
Med venlig hilsen  
 
Marianne Jensen  
Håndbold formand  
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Årsberetning for Billard 2022/2023 

I vinterturnering 2021-2022 havde klubben 4 serie 3 hold og 6 oldboyshold med i turneringen. Der var også 1 
hold i Tenax turneringen, og 2 hold med i Lindknud sommerturnering. Det blev til mange gode kampe og 
hyggeligt samvær med naboklubberne, men der kom ikke nogen 1. pladser til holdene. 

Til sæson 2022-2023 er der tilmeldt 1 serie 2 hold, 4 serie 3 hold og 6 oldboyshold. Flere af holdene ligger pt. 
pænt i puljerne. 2 hold ligger til 1. pladsen så det bliver en spændende afslutning. Der har også været 1 hold 
med i Tenax turneringen. 

Klubturneringen var der 24 deltagere. Klubmester blev Bjarne Borg. Finaledagen blev afsluttet med stegt 
flæsk og persillesovs. En hyggelig afslutning på en god sæson. 

Der blev også afholdt skomagerturnering, i forbindelse med klubbens julefrokost. Årets pokalpudser blev 
Lars Bjerrum. 

Lars Bjerrum er som suppleant indtrådt i udvalget, efter at vores formand Kurt Christensen efter længere tids 
sygdom afgik ved døden. Lars er konstitueret som formand. Frits Kjær er udtrådt af udvalget. 

GLIF har fået en sponsoraftale med Gørding Erhvervsforening, hvortil de enkelt udvalg kunne komme med 
ønsker. Billardudvalget ønskede en koldt vands dispenser, og det har vi fået. Tak for det. 

Klubben har 36 medlemmer, hvoraf de 7 ikke er turneringsspillere, og der heldigvis 4-5 nye medlemmer på 
vej. 

Udvalget vil gerne sige tak til den opbakning, og den gode stemning der er i klubben som gør, at vi har en 
god social klubsamvær. Tak for det gode samarbejde med GLIF og hallens cafeteria. 

Billardudvalget. 
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Årsberetning for Idræt om dagen 2022/2023 

Det går fint med gymnastikken. Instruktør Sonja Andresen arbejder ihærdigt med os og sørger for at alle får 
rørt musklerne. 

Vi er ca. 50 medlemmer i alt. Omkring 35 i gennemsnit møder op til gymnastik mandag formiddag. Vi har fået 
nye tider. Idræt om dagen kan nu dyrkes fra 8.30 – 10.30. 8.30 – 9.00 spilles Ringo i springsalen. I samme 
tidsrum er der i de tilstødende lokaler mulighed for at spille bordtennis og curling. Fra 10 – 10.30 får vi vores 
velfortjente kaffe. Der afsluttes med sang fra DGI-sangbogen. 

Da den nye sæson startede, forsøgte vi os med et nyt tiltag, floorball. Det er et sjovt og spændende spil. 
Flere af deltagerne fik desværre muskelskader og mistede lysten til at spille. Derfor var vi nødsaget til at tage 
spillet af programmet. 

Om sommeren sørger Bodil Madsen, Metha Tonnesen og Svend Elbæk for, at der bliver spillet Krolf og 
Petanque på græsarealet ved Plejecenter Østergården. Ca. 10 – 12 personer deltager. 

I uge 9 har en stor del af holdet deltaget i et kursus arrangeret af DGI om ” brugen af hjertestarter”. 

Til sidst skal der lyde en tak til alle som yder en indsats for idræt om dagen. En særlig tak til Sonja og til 
udvalget for godt samarbejde i året som gik. En tak til skolen for godt samarbejde. 

På udvalgets vegne 

Jørgen Tagmose 
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Årsberetning for gymnastik 2022/2023 

Vi har i det forgangene år, haft en rigtig flot tilslutning til vores hold. Efter et par hårde Corona år, har vi i år 
hold, der spænder fra de helt små, hvor vi har omkring 27 babyer med deres mødre, til vores nye tiltag 
stimulastik. 

Af de almindelige hold, har vi I år, to familiehold derfra kører holdene som perler på en snor hele vejen op til 
18 + holdet, som er et nyt tiltag. Det er også lykkedes os at få de unge piger fra 14-17 år, i gang igen på GLIF 
PERFORMANCE TEAM. Alle de andre hold er Mix hold, hvor vi ser en flot fremgang i drenge gymnaster. 

Vi har i år solgt nogle af vores gamle redskaber, som vi ikke brugte længere - og så har vi indkøbt nye redskaber, 
henholdt til de yngre gymnaster. Vi har desværre nogle redskaber, som er ved at have nogle år på banen, 
hvilket betyder at der er ting vi skal have udbedret i løbet af de næste år, der inklusiv springgraven, som også 
er over 20 år gammel. 

Vi har i år 32 træner og hjælpetræner, som hver uge gør alt for at gymnasterne i Gørding, får en god oplevelse. 
Det er så dejligt, at der er så mange, der hver uge møder glade og velforberedt op, det skal der lyde en stor 
tak for, uden vores træner og hjælpetræner var der ingen gymnastik i Gørding. Vi har i år 202 tilmeldte 
gymnaster. 

I år har vi igen hold, som skal ud til både område opvisning samt til andre lokalopvisninger, det har de seneste 
år været svært pga. Corona, så vi er utrolige glade for at vi igen, kan komme ud og vise hvad gymnasterne i 
Gørding kan. Forårets opvisning byder i år på 4 gæstehold, udover vores egne 7 hold, så vi håber på et stort 
fremmøde. 

Vi arbejder lige nu på at starte et +25 damehold til næste efterår, da vi oplever at der er stor efterspørgsel på 
det. 

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen, for det gode samarbejde i løbet af året der er gået. 
Der skal også lyde en stor tak til vores halinspektør Claus for hans altid venlig og hjælpsomme personlighed. 

Med venlig hilsen 

Gymnastiks formand 

Michelle Egegaard Ravn Nielsen 
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Årsberetning for fodbold 2022/2023 

Så gik der endnu et år i Gørdings fodboldafdeling og hvilket år! 

Først vil jeg gerne sige tak for alle vores frivillige, som igen har ydet en kanon indsats. Lige fra 
fodboldudvalget, til trænere og dommere og forældre der bidrager til at alle der spiller fodbold i klubben har 
de bedste forudsætninger. 

Vi har i 2022 set en fornuftig medlemsfremgang, hvilket skyldes lidt flere medlemmer på de eksisterende 
hold, samt udvidelse med et U15 pigehold – dejligt at der kommer initiativer så vi kan få flere fodboldspillere 
i byen. 

Samarbejdet med Vejrup kører rigtigt godt, vores U15/16 holdsamarbejde har udviklet sig flot og af spillere 
fra Gørding er vi gået fra 10-11 stykker da vi var selv til 14-15 mand. Holdet samlet set har haft 25-26 spillere. 
Derfor prøver vi i 2023 også at udvide samarbejdet med Vejrup, for at kunne matche børn og unge på deres 
årgange – i stedet for at samle for mange aldre under 1 hold. 

Dette bliver forankret af det nye tiltag vi prøver, hvor vi får en ungdomsudviklingsansvarlig ind på tværs af 
Gørding og Vejrup. Jeg glæder mig til at se og hjælpe Mikkel med at skabe endnu bedre forhold for trænere 
og spillere i begge byer – det kan kun blive en succes. 

Jeg vil igen i år gerne give en særlig tak til de mennesker der sørger for fodboldskolen i byen. Der bliver 
virkelig arbejdet med gode ideer og nye initiativer, så fodboldskolen hvert år bliver ved med at være et 
attraktivt tilbud til vores unge mennesker. Det er en fantastisk oplevelse at være på banerne når de er fulde 
af børn og unge mennesker der bare har det sjovt med at spille fodbold, så kæmpe cadeau til holdet omkring 
dette. 

Jeg har store forhåbninger om et 2023 hvor fremgangen fra 2022 fortsætter og det bliver endnu sjovere, 
lettere og mere inspirerende at være frivillig, træner, spiller og forælder i vores fodboldafdeling. Jeg glæder 
mig til at se resultatet når vi rammer 2024! 
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Årsberetning for Floorball 2022/2023 

Dette bliver min sidste formands beretning, da jeg har valgt at give stafetten videre. 

Jeg har været formand siden jeg startede floorball op her i Gørding i 2008 og det har været en sjov tid, med 
op- og nedture.  

Jeg vil altid huske tiden i bestyrelsen og Floorball Udvalget som en god tid som har givet mig en stor indsigt i 
hvordan GLIF kører foreningen og jeg kan kun sige TAK for alle de mange år jeg har været med. 

Året 2022 har ikke været det bedste i Floorball’s tid i GLIF. Vi har her efter Corona ikke rigtig kunne tiltrække 
de medlemmer vi havde før, men vi håber og satser på at Floorball udvalget og deres nye formand kan 
ændre dette. 

Vi har i denne sæson spillet med et herre senior hold i 3 div som vi ligger til at vinde. 

Og så har vi haft et ungdomshold som kun har haft 6 deltager, men vi har holdt humøret oppe og her sidst på 
sæsonen har vi haft besøg af 2 nye, som vil starte til den nye sæson. 

Hvad fremtiden er for Floorball er helt op til Floorball udvalget. 

Men jeg er fortrøstningsfuld for at det nok skal komme til at køre.  

Så efter 15 gode år i GLIF og Floorball Udvalget vil jeg gerne takke af.  

Med Venlig Hilsen 

Martin Ray Klindtworth 
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Årsberetning for badminton 2022/2023 

Så er endnu en sæson med ketsjer og bold gået til ende. En sæson, der for første gang i flere år ikke har været 
påvirket af Corona og restriktioner. 

På motionist siden, var der igen i år godt fyldt på banerne inden sæsonstart og de sidste baner er stille og roligt 
blevet booket i løbet af sæsonen. Onsdags timen blevet flyttet til den store hal, d.ette har været til stor fordel 
her efter Jul, hvor næsten alle baner nu er fyldt med glade badmintonspillere 

Dejligt med så mange motionister, der har vist interesse for badminton-sporten igen i år. Håber at dette vil 
fortsætte i næste sæson. Vi skal nok igen finde baner til alle, der har lyst til at prøve kræfter med sporten. 

På ungdoms-siden har det også været en god sæson og kom både kendte og også rigtige mange nye ansigter 
i hallen. Dejligt at se både gamle og nye spillere i hallen. Endnu et godt år i min tid som træner i GLIF og dejligt 
hver mandag at se alle de glade og sejrslystne unge mennesker, der møder op i hallen til et slag med ketsjer 
og bold. 

Der har i denne sæson desværre ikke været spillere med til stævner i DGI, da de fleste spillere trives med, blot 
at hygge sig i hallen med kammeraterne om mandagen. 

Som noget nyt i 2023 er hallen åben en lørdag hver måned de første tre måneder, hvor man frit kan komme 
og spille badminton to timer med venner, familie eller andre badmintonglade Gørding-gensere 

På vegne af badminton vil jeg takke for endnu en god og lærerig sæson og håber at se jer alle i hallen igen, når 
sæson starter op i september. Se nærmere på opslag i Sognebladet, når vi nærmer os sommerferien.  

Rigtig God Sommer til Store og Små. 
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Årsberetning for Tennis 2022 

Det blev et fint tennis-år for GLIF. Vi havde 30 medlemmer hvilket var målet for at få tilskud for begge baner, 
så det var på den måde et godt år. 

Inden opstart af sæson 2022 afholdte vi en rengøringsdag med nogle af vores medlemmer. Der blev fjernet 
ukrudt og skiftet et lag af det gamle grus og nyt lagt ud. Alt sammen for at få det bedste ud af nogle ellers 
slidte baner (især bane 2). Det er et stort stykke arbejde som skal udføres hvert forår. Det er ved at blive 
undersøgt priser mht. kunstgræs i stedet for grus. Bane 2 er ikke blevet brugt, grundet det dårlige underlag, 
og er mere eller mindre umulig at spille på. 

På vegne af tennisudvalget 

Jonas Hansen, Nicklas Ebbesen, Simon Andreasen, Christian Rasmussen og Simon Strande 
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Årsberetning for Fest og ide 2022 

Vi har i løbet af året holdt rulledisko flere gange for børn der går i skole. Dette er en stor succes, hvor 

børnene har en fest til høj musik i hallen, og de drøner rundt på deres løbehjul og rulleskøjter. Hver gang 

møder der over 100 glade børn op. 

 

Vi havde i efteråret Hoppeborgs dag i hallen. Hallen var fyldt med hoppeborge og glade børn. Dette var et 

gratis arrangement. Vi var blevet enige om i GLIF at holde denne dag, for at give tilbage til alle i byen og 

omegn for at støtte os og møde op til alle de arrangementer og aktiviteter vi har i GLIF. 

 

I år fik vi også afholdt julebal, efter flere år hvor det ikke havde været muligt pga. covid-19. Desværre kom 

der ikke så mange, som vi havde håbet på. 

 

Vi arbejder videre på flere arrangementer for både store og små. 

 

Annemette Jæger, festudvalget. 
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Årsberetning for Gørding byfest 2022 

Efter 2 år uden afholdelse af byfest pga. Corona kunne vi endelig få lov til at afholde en fest for alle byens 
borgere igen. 

I 2022 udvidede vi byfesten med at starte allerede om onsdagen. På programmet blev påsat ”Gå dig Glad i 
Gørding”. Et arrangement kun for kvinder, en udsolgt onsdag med 320 deltagere. Der blev travet henholdsvis 
2,5/5 eller 10 km, snakket, grinet, spist, skålet og udtrukket vindere af præmier sponsoreret af firmaer. 

Helt klart på programmet igen i 2023. 

Torsdag stod igen på ”spis sammen” for hele familien. 312 solgte spisebilletter. Herefter kunne man se 
fodboldkamp med de lokale serie 4 spillere eller sætte sig i teltet til et spil banko med en masse gode præmier. 

Fredag startede op med endnu et par nye tiltag. Fyraftensarrangement, hvor man kunne købe smørrebrød fra 
Gørdinglund og hygge sig med arbejdskollegaer, naboer eller venner. 88 personer valgte at hygge sig med 
smørrebrød. Herefter kunne man dyste i rafleturnering med i alt 76 deltagere.  

Og vanen tro kunne vi afslutte dagen med Carboxing, som var det 10 år det afholdes. Sikke et enormt 
fremmøde af 1200 personer. Mange gik efterfølgende med på festpladsen og hyggede sig med udtrækning af 
præmier, musik og fodbold på storskærm. 

Hold op et sammenhold vi har i Gørding. 

Lørdag startede op med et hyggeligt arrangement med fællessang ”syng sammen”. 

Herefter var der arrangeret havespilskonkurrence for henholdsvis 4-7 klasse og 8 klasse – 99 år. Der blev dystet 
i menneskelig beerpong, cornhole, pudekamp på hoppeborg og kongespil. 

Lørdag sluttede med sommerfest i teltet. 172 deltagere. + 100 personer kom ind efter spisning. 

I løbet af byfestdagene kunne folk også underholde sig med hoppeborge, tombola, pølser på grillen, 
ansigtsmaling, købe eventyrpandekager, prøve speedwaykids, hønseskidning, baggagerumsmarked og bytte 
puslespil. 

Et stort flot fremmøde fra byens borgere, skønt vejr og aktiviteter til alle aldersgrupper har gjort at vi kunne 
fremlægge et overskud på kr. 186.000. 

Byfesten i 2023 bliver afholdt d. 7-10 juni 2023. Det bliver igen med et program spækket med spændende ting, 
så glæd jer det gør vi. 

Der skal lyde en stor TAK til alle de frivillige som stiller op for at hjælpe til vores arrangementer. Uden jer kunne 
det ikke lade sig gøre. 

TAK til jer i byfestudvalget for alle de timer i lægger i det. 

Susanne Christensen, Byfestudvalget 

 


