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Loyalitet – en værdi for KIF Håndbold

Henning Skouboe har været engageret i KIF Håndbold i 10 år og har ikke planer om at
stoppe lige med det samme. Det er personer som Henning der holder en klub kørende.

Henning elsker
håndbold!
Henning Skouboe har været frivillig hjælper i KIF i 10 år, og han kunne ikke
drømme om at undvære den frivillige tjans!

Af Peter Bruun

KOLDING IF – TENNIS
Tennis er måske den billigste, morsomste og ikke mindst
den sværeste sommerudfordring/fornøjelse.
For en sommersæson er kontingentet kr. 500,- for seniorer
og kr. 250,- for juniorer.
De bedste rødgrusbaner i Danmark er klar til en ny sæson ca. 1. maj.
Henvendelse til:
Arnold Mikkelsen tlf. 7551 0122 · arnold.mikkelsen@nordea.dk
eller
formand Hans Jørgen Knudsen tlf. 7553 2224 · hjwk@Stofanet.dk
Læs mere på www.kif-tennis.dk

At en idrætsforening, uanset niveau, ikke kan klare sig
uden frivillige ildsjæle, er de fleste vist klar over. Også
i KIF er der naturligvis mange, der af ren og skær lyst
og interesse er med til at få tingene til at køre, uden at
forvente en krone for ulejligheden. Her kan du møde
en af dem:
Henning Skouboe varetager funktionen som floor manager ved KIF´s hjemmekampe i Kolding Hallen, samtidig
med at han i forbindelse med Europa Cup kampe på
hjemmebane også fungerer som EC vært.’
”Jobbet som floor manager går ud på, at jeg er ansvarlig
for at styre indløbet samt for at tage kopier af kamprapporten og få den delt ud til de tilstedeværende journalister, samt til folkene TV´s sendevogn ved TV-kampe.
Desuden laver jeg den tidsplan, der fortæller holdene,
hvornår de skal være færdige med opvarmningen, og
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hvornår de skal være klar til indløb. Ved TV-kampe er
den tidsplan selvfølgelig helt og holdent dikteret af den
TV-station, der sender kampen”, forklarer Henning
Schouboe.
”Med hensyn til at være Europa Cup vært består det i at
være ansvarlig for dommerne og EHF-repræsentanten.
Lige fra at hente dem i lufthavnen til at få dem indkvarteret på hotel og ledsage dem ud og besigtige hallen.
Til gengæld har jeg ikke noget med udeholdet at gøre”,
fortæller Henning, der har bestridt hvervet som floor
manager de sidste fem-seks år og jobbet som Europa
Cup vært et par år længere, og som da også lige har
haft tid til at sidde i bestyrelsen i moderklubben i en
periode.
Ti år på bagen
Efterhånden har han omkring ti år på bagen som frivillig
hjælper i KIF Håndbold. ”Det startede egentlig, da min
søn begyndte at spille håndbold i klubben som 10-årig.
Jeg startede med at tage mig af lyset ved hjemmekampene, og så har det grebet om sig siden hen”, smiler
Henning Skouboe, som dog har trappet de frivillige
aktiviteter en anelse ned gennem det seneste år.
”Det første par år, pigerne spillede deres hjemmekampe i Vejen, var jeg også floor manager i Vejen Idræts
Center, men det blev lidt for meget at skulle ligge og
køre til Vejen også, så i den forløbne sæson har jeg kun
været ansvarlig for kampene i Kolding Hallen”, siger
Henning Skouboe, der ikke har de store problemer med
at opnå accept på hjemmefronten til at bruge et større
antal weekend- og aftentimer på afvikling af håndboldkampe.
”Min kone er nemlig også blevet involveret de senere år.
Hun står for lyset ved kampene nu, så det har udviklet
sig til lidt af et familieforetagende!”, som han siger.
Han kunne da heller ikke forestille sig at stoppe som frivillig hjælper i klubben. ”Dels synes jeg klubben behandler sine frivillige hjælpere rigtig godt, dels kommer man
jo efterhånden til at kende folk. Kontrollørerne og alle
de andre frivillige. Og det sammenhold og det fællesskab vil jeg nødig undvære. Og så elsker jeg håndbold!”,
kommer det med eftertryk fra Henning Skouboe.

