HOVEDAFDELINGEN
Korup Idrætsforening fylder 75 år i 2016. Dette jubilæumsskrift over de sidste 25 år fortæller om
den betydning, som foreningen har haft i lokalsamfundet. Det er glædeligt at læse de mange
beretninger om de positive oplevelser, som man får igennem idrætten.
Fra sin ”fødsel” i 1941 og indtil i dag har foreningen været et naturligt samlingspunkt for flere
generationer. Alle anerkender den sundhedsmæssige værdi ved at dyrke idræt, men herudover er
der opbygget mange netværk, kammeratskaber og livslange venskaber i Korup Idrætsforening. Det
er tillige en stor glæde for forældre og bedsteforældre, som i deres unge år har tilbragt en stor del
af deres fritid i trygge rammer i Korup Idrætsforening, at de nu kan se deres børn og børnebørn i
livlig udfoldelse med den idræt, som de nu engang har fået interesse for.
Rammerne for at dyrke idræt i Korup Idrætsforening har med byggeriet af Korup Kultur- &
Idrætscenter ændret sig markant. Som det fremgår af ”glimt fra Impuls og protokollerne” i dette
jubilæumsskrift, var der i 1992 ”tanker om udvidelse af hallen”, men allerede i slutningen af 80erne havde forudseende foreningsfolk været opmærksomme og påbegyndt arbejdet med at sikre sig
det område, som en udvidelse af Korup Hallen kunne bygges på. Andre omstændigheder gjorde, at
udvidelsen primært kom til at ligge på det område, som tidligere var parkeringsplads. Etableringen
af Korup Kultur- & Idrætscenter som en selvejende institution med ny struktur betød, at Korup
Idrætsforening i 2013 måtte tage afsked med Erik Marcher Hansen, som siden 1986 havde været
ansat i Korup Hallen, hvor han var en afholdt og respekteret halbestyrer og cafeteriaforpagter.
Det er vigtigt, at vi alle bestræber os på at bevare det, der foregår i vores idrætsforening. For at
idrætten skal have gode vilkår, kunne udvikle sig og være attraktiv for de unge, er det altafgørende,
at der til stadighed er frivillige, der som ledere, bestyrelsesmedlemmer eller som medhjælpende
forældre vil gøre en indsats. Der er mange, som i tidens løb har ydet en fantastisk indsats i Korup
Idrætsforening, og nye ildsjæle er kommet til. Mange afdelinger oplever dog, at det kan være svært
at motivere medlemmer eller forældre til at blive valgt som ledere eller bestyrelsesmedlemmer, og
det er ofte de samme personer, som år efter år skal trække læsset. Det er en kendsgerning, at når
forældrene engagerer sig og viser interesse for deres børns fritidsaktiviteter, smitter det af på
børnene, hvis motivation bliver skærpet, og dermed bevarer de idrætten som en sund og berigende
fritidsbeskæftigelse, hvis positive påvirkning vil være en god ballast gennem hele livet.
Vi har fået nogle idrætsfaciliteter, som tilgodeser stort set alle behov. Med Korup Kultur- &
Idrætscenter har vi fået opfyldt vores ønsker om mere plads til vores idræt. Gennem Korup
Idrætsforenings samarbejde med andre lokale aktører i ”Unge skaber Korup”, er der tillige anlagt
en multibane, som ikke alene tilgodeser den organiserede idræt, men som også giver en
aktivitetsmulighed for de unge mennesker i Korup, som ikke ønsker at være en del af det etablerede
foreningsliv. Som et resultat af dette samarbejde er der i øjeblikket ved at blive anlagt en streetpark
med skaterbane og parkouranlæg i vores område. Det forventes, at parken er taget i brug, når dette
jubilæumsskrift udkommer.
Lad os ønske hinanden tillykke med Korup Idrætsforenings 75-års jubilæum, og lad os sammen
glæde os over, at vi bor i et lokalsamfund med gode tilbud for alle, der ønsker at dyrke idræt.
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