
HKUF‘s bestyrelse 2011 
 

Forretningsudvalget: 
 

Formand/kvinde: 

Ina Blaas   tlf. 0461-75384  
email:    formand@hkuf.de 
 

Næstformand/kvinde: 

Bodil Bischoff   tlf. 0461-72794 
email:    naestformand@hkuf.de 
 

Kasserer: 

Yvonne Warnke   tlf. 0461-7002086 
email:    kasserer@hkuf.de 
 

Sekretær: 

Ib Rerup   tlf. 0461-9092482 
email:    sekretaer@hkuf.de 
 

 

Bestyrelsen: 
 

Badminton: 

Rolf Warnke  tlf. 0461-7002083 
email:    badminton@hkuf.de 
 

Taekwondo: 

René Da Rold  tlf. 0176-20040942 
email:    taekwondo@hkuf.de 
 

Håndbold: 

Kay Alexander Jessen tlf. 0461-74151 
email:    haandbold@hkuf.de 
 

Svømning:   

Birgit Ankjær  tlf. 0461-55188 
email:    svoemning@hkuf.de 
 

Petanque:   

Irmi Rerup  tlf. 0461-8406726 
email:    petanque@hkuf.de 

Din forening 

Dein  Verein 
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Kontingent og administration 

 
Tilmelding: 

Vil man deltage i én eller flere af foreningens aktivite-
ter, skal man tilmelde sig hos instruktøren i en af de 
første undervisningstimer. Vær dog opmærksom på, at 
der kan være begrænset deltagerantal på holderne. 
 
Medlemskab: 

Hvis du ikke allerede er medlem, må du indmeldes. 
Indmeldelsesblanketten får du ved instrukøren eller på 
HKUF‘s hjemmeside, og den skal afleveres senest 
efter 3. instruktionstime. Indmeldelse/udmedelse og 
adresseændringer sker skriftlig til 
 
HKUF, Yvonne Warnke 
Postbox 1378 
24952 Harrislee 
Tlf. 0461-7002086 - email: kasserer@hkuf.de 
 
Grundkontingent: 

Årskontingetets størrelse er som følger: 
Børn + unge under 18 år  kontingentfri 
Voksne aktive over 18 år  €   51,00 
Passive    €   25,00 
 
Aktivitetskontingent: 

Årskontingentets størrelse som følger og som 
fastlægges af afdelingens aktive medlemmer: 
Badminton   €   33,00 
Taekwondo   €   45,00 
Håndbold   €   86,00 
Petanque   €   22,00 
Svømning   € 110,00 
Konkurrancesvømning  € 110,00 + 90,00 
 
Betaling: 

Det samlede kontingent (grundkontingent og aktivi-
tetskontingent) kan udelukkende betales via bank/
sparekasse ved opkrævning (Einzugsvollmacht). Den-
ne underskrives ved inmeldelse. Kontingentet trækkes 
halvårligt fra kontoen. Se øvrige betingelser i forenin-
ges tilmeldingsblanket og vedtægter. 

www.hkuf.de 
2011 

           Harreslev Kobbermølle                                      

    Ungdomsforening e.V.           

e.V. 
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Udgivet: maj.2011 

  Adresse:    Bank: 
   Postfach 13 78     Union-Bank Harrislee 
   24952 Harrislee     Konto.-Nr. 0029424 



HKUF e.V.– Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening 
har eksisteret i Harrislee gennem flere generationer og 
tæller i dag ca. 430 medlemmer i alle aldersgrupper med 
hovedvægten på børn og unge. 

 

HKUF er en ungdomsforening, der har som formål at 
fremme det danske ungdomsarbejde i Sydslesvig, som 
hovedsagelig realiseres gennem idrætslige og kulturelle 
aktiviteter. 

 

HKUF er en forening under SdU - Sydslesvigske danske 
Ungdomsforeninger. Dette organisatoriske tilhørsforhold 
giver vore medlemmer mange muligheder for at deltage i 
de sportsaktiviteter og –stævner, der tilbydes i Danmark 
på lige fod med alle andre. Her kan man så, udover at få 
prøvet ”kræfterne”, opleve mange hyggelige og sociale 
timer i godt kammeratlig samvær. 

 

Vi har altid plads til nye medlemmer. Enten som aktiv 
eller passiv, i en træner/lederrolle eller man har en idé til 
en aktivitet, som vi ikke tilbyder i dag. HKUF er åben for 
alle forslag og henvendelser. 

 

Naturligvis er sporten/aktiviteten en vigtig del hos HKUF, 
men der skal også være plads til hygge og socialt 
samvær. HKUF er ikke en „hyggeklub“, men en ung-
domsforening, hvor vi forstår at kombinere både sport - 
og det at have det rart med hinanden. 

 

Skulle du, kære læser, have lyst til at vide lidt mere om 
HKUF og vore tilbud, er du meget velkommen til at kon-
takte os. 

 

Du er naturligvis også velkommen til at kigge indenfor til 
en træningstime i de enkelte sportsgrene. 

 

Vel mødt - vi vil meget gerne hilse på dig! 

Det er sjovt og spændende at være medlem af HKUF. 

HKUF e.V.-  Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening 
ist seit vielen Generationen Bestandteil von Harrislee 
und zählt heute ca. 430 Mitglieder in allen Altersgrup-
pen, wobei der Hauptanteil bei den Kindern und Jugend-
lichen liegt. 

 

HKUF ist ein Jugendverein, der sich zum Ziel gesetzt 
hat, die dänische Jugendarbeit in Südschleswig zu för-
dern und dieses wird hauptsächlich durch sportliche und 
kulturelle Aktivitäten realisiert. 

 

HKUF ist ein Verein unter SDU - Sydslesvigske danske 
Ungdomsforeninger. Diese Zugehörigkeit gibt unseren 
Mitgliedern viele Möglichkeiten, um bei Sportveranstal-
tungen und Turnieren teilzunehmen, die nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Dänemark angeboten 
werden. Hier kann man viele gemütliche und soziale 
Stunden in guter  freundschaftlicher Gesellschaft wahr-
nehmen und sich obendrein noch ein sportliches 
„Kräftemessen“ liefern. 

 

Wir haben immer Platz für neue Mitglieder. Entweder als 
aktives  oder passives Mitglied, als Trainer oder in einer 
leitenden Rolle. Es ist sogar möglich seine Ideen/
Vorschläge für neue Aktivitäten mit zu bringen, die wir 
dann eventuell mit ins Programm nehmen können. 
HKUF ist offen für alles. 

Natürlich ist der Sport/die Aktivität ein wichtiger Bestand-
teil des HKUF, aber es muss auch Platz für gemütliches 
und soziales sein. Der HKUF versteht es, Sport und das 
soziale Zusammensein zu verbinden und genau dieses 
favorisieren wir. 

 

Solltest Du, lieber Leser, Lust darauf haben mehr über 
den HKUF und unsere Angebote zu erfahren, bist Du 
herzlich eingeladen uns zu kontaktieren. 

Natürlich bist Du herzlich willkommen um Dir alles anzu-
gucken und in die verschiedenen Sparten hinein zu 
schnuppern. 

Wir würden uns freuen Dich bei uns begrüßen zu kön-
nen! 

Badminton 

Kontaktperson: Rolf Warnke   tlf. 0461-7002083 

Dag Sted Tid Hold Træner 
Tirsdag Harreslev danske Skole 18:00 - 21:00 40+  

Onsdag  

17:00 - 19:00 juniorer 
S.Walter 
A.Reuter 

19:00 - 21:00 seniorer  

20:00 - 22:00 40+  

Lørdag Holmberghal II 10:00 - 13:00 alle  

Holmberghal II 

Taekwondo 

Kontaktperson: René Da Rold  tlf. 0151-52498371 

Dag Sted Tid Hold Træner 
Mandag 18:00 - 19:30 alle Adil Ipekli 

Onsdag 18:00 - 19:30 alle Adil Ipekli 

Torsdag 18:00 - 19:30 alle Adil Ipekli 

Cornelius-Hansen-
Skolens gymnastiksal  

Håndbold 

Kontaktperson: Kay Alexander Jessen  tlf. 0461-74151 

Dag Sted Tid Hold Træner 
Mandag Harreslev danske Skole 16:00 - 17:30 mJ C S. C. Tönder 

Tirsdag  Harreslev danske Skole  
15:00 - 16:00 mix 4-6 år Tina Langholz 

16:00 - 17:00 wJ F Tina Langholz 

Tirsdag  Holmberghal II 

15:00 - 16:30 mJ E . 

16:30 - 17:30 mJ C S. C. Tönder 

17:30 - 19:00 
wJ B /     
mJ A 

Bo Rerup / 
S.C. Tönder 

19:00 - 20:00 damer 1 Saager/Borg 

20:00 - 21:30 Herrer 1 K. A. Jessen 

Torsdag  Holmberghal II  

14:30 - 16:00 mJ C S. C. Tönder 

15:30 - 17:00 wJ E . 

17:00 - 19:00 mJ A S. C. Tönder 

19:00 - 20:00 damer 1 Saager/Borg 

20:00 - 22:00 herrer 1 K. A. Jessen 

20:00 - 22:00 herrer 2 K. A. Jessen 

Svømning 

Kontaktperson: Birgit Arnkjær   tlf. 0461-55188 

Dag Sted Tid Hold Træner 

Onsdag   Harreslev svømmehal   

18:00 - 18:30 4-5 år 

18:30 - 19:15 begynder 

19:15 - 20:00 øvede 

20:00 - 21:00 aqua-fit 
Elke Klee-
mann 

20:00 - 22:00      sauna              

Svømmehal kan p.t. ikke benyttes  

Torsdag  Bov svømmehal 17:00 - 19:00 
Konkurran-
cehold 

P. Axelsen 
Ines Kriza 

S.Appel,  
T.Kaetow, 
B.Arnkjær, 
K.A.Kulski, 
A.Eggers, 
S.Thomsen 

Petanque 

Kontaktperson: Irmi Rerup   tlf. 0461-8406726 

Dag Sted Tid Hold Træner 
Tirsdag Harreslev danske Skole fra 18:00   

Torsdag Harreslev danske Skole fra 18:00   

           Harreslev Kobbermølle                                      

    Ungdomsforening e.V.           

           Harreslev Kobbermølle                                      

    Ungdomsforening e.V.           


