
Med snarlig tiltrædelse søger vi en engageret
træner til vores dygtige U15 piger
Du skal have en forståelse for pigefodbold samt have en inte-
resse i både at udvikle spillerne samt holdet.
Ligeledes skal du have en interesse i at udvikle dig selv som
træner.
Du får ansvaret for at tilrettelægge træningen, samt gøre brug af
de to forældretrænere, som er tilknyttet afdelingen.
Vi aflønner efter kvalifikationer og betaler ligeledes
gerne for trænerkurser.
Vi har fra foråret tilknyttet en ekstern DBU
konsulent til pigeafdelingen, som du får
mulighed for at sparre med.
Du bliver en del af en stor og stadigvæk
voksende pigeafdeling.
Hvis ovenstående skulle have din
interesse, så kontakt træner-
koordinator
Knud Bräuner på telefon 232757
mail: knud.brauner@rsyd.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

Strib IF er en velfungerende og rummelig klub med
ca. 300 medlemmer og med mange gode hold sam
dygtige trænere. I Strib IF tilstræber vi at have en
god balance mellem det at spille fodbold, det sociale
samt at have respekt for den enkelte.
Nye medlemmer er altid meget velkomne.
Se mere på www.stribif.dk

Træner søges
til U15 piger
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Sport og leg i skoven
for børn og unge
OKMelfar opstarter ny sæson

med ungdomstræning.
Alle mellem 9 og 15 år er velkomne.

Hvornår: Hver mandag i
sommerhalvåret kl. 17.00-18.30.

De 2 første træninger
den 4. og 11. april

Hvor:Mødested fra Naturcenteret
på Galsklintvej.

Se i øvrigt nedenstående
hjemmeside.

Påklædning: Praktisk idrætstøj
Ved spørgsmål:

kontakt træner Søren Mikkelsen
tlf.nr. 27 60 50 82

Orienteringsløb

Onsdag den 30. marts 201664

Christen seerup
chse@melfarposten.dk
2426 9184

JakOb genz
jage@melfarposten.dk
2620 1081

gelsted/harndrup: 
Gulvet er fejet, værktøjet ligger 
snorlige på hylderne, og karten 
skinner fra sin hædersplads på 
podiet, da vi træder ind i det 
store værksted i Brenderup, hvor 
gokartkører Kamilla Willum og 
hendes far tager imod. 

Benzin i blodet
Kamilla Willum er lige fyldt 17 
år og går i 10. klasse i Middelfart. 

Men mens mange piger i 
hendes alder synger med på 
Justin Bieber og går op i farven 
på neglelakken, der er det noget 
andet, Kamillas hoved er fyldt af 
i mange af døgnets timer. 

Hun er nemlig som resten af 
sin familie bidt af motorsport 
og har kastet kærligheden på 
gokart. 

- Jeg kan virkelig godt li’ fart, 

biler, speedway, motocross, for-
mel 1 og gokart. Al sport, men 
især motorsport, fortæller hun. 

Og den danske racer-kører 
Kevin Magnussen er da også et 
af idolerne.

- Faktisk var det min store-
bror, der startede med at køre 
gokart, og en dag tog han mig 
med, så jeg kunne prøve det. Jeg 
blev hurtigt bidt af det, så siden 
dengang har jeg bare haft lyst til 
at tilbringe rigtig mange timer i 
karten for at blive bedre og bed-
re, forklarer Kamilla Willum.

Fuld fart fremad
Kamilla har kørt gokart, siden 
hun var otte år og har opnået 
flotte resultater som f.eks. vinder 
af DM i Cadett-Mini i 2009, en 
fjerdeplads ved DM i Cadett-Ju-
nior i 2010 samt en fjerdeplads 
ved DM i KF3 National i 2011 
og 2012. 

Desuden har hun deltaget i 
løb i udlandet og blev i 2011 ud-
taget af DASU og FIA/CIK til at 
deltage i talentcup’en ”Women 
in Motorsport” sammen med 
12 piger fra resten af verden. 

Da Kamillas far har boet i 

udlandet i nogle år, har sporten 
i den mellemliggende periode 
ligget stille. 

Men nu er han hjemme igen 
- og så er det fuld fart fremad. 

Kamilla starter således 
2016-sæsonen op for Danmarks 
største team, RS Competition, i 
en ny Tony-kart i en nyoprettet 
klasse, der hedder OK. 

Og for at holde sig i topform 
træner hun på flere fronter.

- Jeg styrketræner eller løber 
hver dag, jeg tænker på, hvad 
jeg spiser, jeg mentaltræner med 
hjælp fra min fars kæreste, og så 
tænker jeg meget på generelt at 
skabe engagement omkring min 
sport, forklarer hun.

Dyre træningsdage
Hjemmehørende i klubben i 
Søndersø, men med masser er-
faring fra baner over hele landet, 
hvor man træner inden løbene, 
vil Kamilla fremadrettet være at 
finde på de danske baner en til 
to gange om ugen for at træne, 
køre baner. 

Men det er en dyr sport at 
køre gokart, så det at skaffe sig 
sponsorer er afgørende – og der 
er altid behov for flere. 

- Normalt kører Kamilla ca. 
160 omgange på en trænings-

dækfirma  
sætter fart på 
gokart-pige
 17-årig gokart-kører 
fra Harndrup har 
fået en god sponsor i 
ryggen. Dækfirmaet 
Ovethi fra Gelsted står 
bag Kamilla Willum

dag, forklarer hendes far, Mor-
ten Willum. 

- Og til det slider man hurtigt 
omkring fire sæt dæk à 1200-
1300 kroner op. Så sådan en 
træningsdag løber hurtigt op 
rent økonomisk, siger han.

 Kamilla er derfor også rigtig 
glad for, at Ovethi og dæk.dk har 
valgt at støtte hende. 

- Uden deres sponsorat og 
samarbejde ville jeg nok ikke 
have haft muligheden for at 
komme i gang i år, så det er jeg 
selvfølgelig rigtig taknemlig for, 
siger Kamilla.

Pige i en drengesport
Ved siden af motorsporten har 
Kamilla to fritidsjob. 

- Der er da lidt meget at se til, 
indrømmer hun - men tilføjer: 

- Man må jo kæmpe for det, 
man vil noget med.

En attitude af ’pige med ben 
i næsen’, der også afspejles i det 
faktum, at Kamilla er vant til 
ekstra opmærksomhed som pige 
i en drengesport. 

- Jeg har en rimelig heftig 
vindermentalitet, og drengene 
har stor respekt for mig, når jeg 

ligger lige bag dem. Så ved de 
godt, at der nok venter et lille 
trick, griner hun. 

Faktisk er det Kamillas op-
fattelse, at der kan være mange 
fordele ved at være pige i en 
drengesport.

- Mange siger, at vi piger er 
mere rolige og er bedre til at 
holde fokus, forklarer hun. 

Også Kamillas venner er med 
på den.

- Mine venner synes, det er 
mega fedt, at jeg er så god, og 
drengene synes generelt, at det 
er mere spændende at høre om 
gokart end om heste.

Første løb, som Kamilla Wil-
lum skal køre i år, er første afde-
ling af DSK, Dansk Superkart, 
der finder sted den 16.-17. april 
i København.



Badminton

Annoncen er
sponseret af:

Lørdag den 2. april kl. 15.00

Middelfart vs. Dalum
Sidste hjemmekamp
i Badminton Hallen
Kom og se den sidste hjemmekamp i Middelfart
badmintonhal og hep på holdet, der ved evt. sejr
kan rykke op i 3. div. for næste sæson.

Middelfart Badmintonhal
Provstindestien 5,
5500 Middelfart

GRAT
IS

ENTR
É

Danmarksserien

er værtmed

pølser,
brød og en

øl eller
vand!

Vel
mødt!

Årgang Hold Træningsdag Tidspunkt Kontingent pr. halvår
2012/2011 U5 / U6 Mandag 17:00-18:00 kr. 350 ,-

2010 U7 Mandag 17:00-18:00 kr. 550 ,-

2009 U8 Mandag + Onsdag 17:00-18:00 kr. 550 ,-

2008 U9 Mandag + Onsdag 17:00-18:00 kr. 550 ,-

2005/2004 U12 / U13 Mandag + Onsdag 17:00-18:30 kr. 600 ,-

2001/2000 U16 / U17 Mandag + Onsdag 18:30-20:00 kr. 600 ,-

Senior Mandag + Kampdag 18:30-20:30 kr. 750 ,-

Oldboys +38 Mandag 19:00-20:30 kr. 500 ,-

Fodboldfitness Mandag 18:30-19:30 20 kr. pr. gang

Efterskolekontingent kr. 200 ,-

Kom og vær med i den lille klub på landet, hvor der er plads til alle.
Første gang er mandag d. 4. august

Axel Knudsens Park, Sportsvej 7, Kauslunde, Middelfart
www.kiffodbold.dk

Første gang er mandag d. 4. april
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 ■ A/S Ovethi har indgået en spon-
soraftale med 17-årige gokartkører 
Kamilla Willum fra Harndrup. 
Karten har en tophastighed på ca. 
135 km/t. Målet er i første omgang 
at komme på top 10 i Danmark, 
sidenhen at vinde DM, EM og forhå-
bentlig VM. Privatfoto
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Annonceindleveringstider
Korrekturannoncer: Onsdag kl. 
16.00

Øvrige tekstannoncer: Fredag kl. 
15.00

Rubrikannoncer:  
Mandag kl. 12.00

Hurrahilsner:  
Fredag kl. 15.00




