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Snekkersten Idrætsforening, Fodbold 

Velkommen i Snekkersten IF, Fodbold 
 
Snekkersten IF, Fodbold (SIF) byder dig velkommen – og håber at du vil blive glad for at 

spille fodbold hos os.  

 

Vi er mere end 800 medlemmer og det gør os til den næststørste fodboldklub i Helsingør 

Kommune og blandt Sjællands 25 største fodboldklubber, som der er 375 af. 

 

De mange medlemmer, piger og drenge, kvinder og mænd afspejler, at vi er en fodbold-

klub med et godt omdømme og en forening man vælger til, når man vil spille fodbold. 

SIF arbejder seriøst og målrettet på at sikre et kvalitetstilbud, som imødekommer med-

lemmernes ønsker og behov uanset alder og køn.  

 

Hvor holder Snekkersten IF, Fodbold til 

Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1, 3070 Snekkersten, som er et 

idrætsanlæg med flere forskellige idrætstilbud, der drives af Helsingør Kommune. 

 

Fodboldanlægget i Snekkersten Idrætscenter består af et stort antal græsbaner, og en 

kunstgræsbane med lys, ligesom vi har en stor og dejlig multihal med café, mødelokaler, 

Fit & Motion samt klubkontor. 

 

Der er således mulighed for at spille fodbold hele året rundt – enten udendørs eller in-

dendørs. 

 

Hvor kan jeg få mere at vide om at spille fodbold i Snekkersten IF 

Du kan tage direkte kontakt til de forskellige sportslige ledere, som kan hjælpe dig uan-

set om du aldrig har spillet fodbold før eller har spillet tidligere. Her kan du få information 

om, hvornår og hvor der er træning, hvem der er trænere, og hvad du ellers har brug for 

at vide. 

 

Sportslige ledere 

• Piger/kvinder: Mogens Schuldt, 

➢ mobil: 4231 1800, 

➢  mail:mogens.schuldt@sif-fodbold.dk 

• Små børn 2-9 år Søren Hjørringgaard  

➢ mobil: 2373 9116 

➢ mail: søren.hjorringgaard@sif-fodbold.dk 

• Store børn:10 -13 år: Morten Buchwald 

➢ mobil: 2878 1463, 

➢  mail: mbu@sif-fodbold.dk 

• Ungdom: 14-17 år: Thomas Johansen 

➢ mobil: 9393 8144, 

➢  mail tj@sif-fodbold.dk 

• Fodbold Fitness, øvrig motionsfodbold samt handicapfodbold: Frank S. Jensen 

➢ mobil: 2142 4760, 

➢  mail: frank.s.jensen@sif-fodbold.dk 

• Senior og U19: Birger Møllgaard Nielsen 

➢ mobil: 2445 0240, 

➢  mail: birger.m.nielsen@stofanet.dk 

 

 

I idrætshallen på 1. sal finder du Klubkontoret, som har åbent hver torsdag kl. 17.00 – 

19.00. Her kan du få svar på mange praktiske ting.  

Klubkontoret kan også kontaktes på administration@sif-fodbold.dk 

mailto:birger.m.nielsen@stofanet.dk
mailto:administration@sif-fodbold.dk
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Snekkersten Idrætsforening, Fodbold 

Øvrige kontakt oplysninger til andre, eks. bestyrelsen, kan du finde på vores hjemmeside 

(Tryk her for direkte link) 

 

 

Hvad har vi af forskellige fodboldtilbud i Snekkersten IF, Fodbold 

• Fodboldleg for de helt små (2-4 år): en indendørsaktivitet i Snekkerstenhallen 

søndag formiddag 

• Børnefodbold (4-13 år), 

• Ungdomsfodbold (14-19 år) 

• Seniorfodbold 20 år og ældre 

• FodboldFitness for dig, der både vil spille lidt fodbold og have styrket musklerne 

• Motionsfodbold for dig, der vil have lidt motion og sociale relationer 

• Fodbold for handicappede fra 16 år og ældre (Special Olympics/Parasport Dan-

mark) 

 

Al vores træning og vores hjemmekampe afvikles - fordelt på alle hverdage og i weeken-

der - i Snekkersten Idrætscenter 

Vi har hold både i børne-, ungdoms-, og seniorrækker i DBU Sjællands og DGI’s turne-

ringer sommer og vinter – inden- og udendørs. Vi tilstræber at tilmelde holdene i ræk-

ker, så de matcher vores modstandere, og dermed får jævnbyrdige kampe. Ud over 

kampe ca. en gang om ugen tilbyder vi bl.a.: 

 
• Træning 2-3 gange om ugen (afhængig af alder og niveau) 

• Stævner, 1-2 gange årligt 
• Fodboldskoler (børn og ungdom) 

• Fodboldture/stævner i ind- og udland 

• Kronborg Cup (børn og ungdom) 

• Jule Five á Side 
• Gode tilbud på køb af træningstøj 

• Holdfester 

• Spiller- og forældremøder 

• Fest for trænere/ledere og aktive forældre m.v. 

 

Hvordan melder jeg mig ind i Snekkersten IF, Fodbold 

Når du har trænet med 4-5 gange og fundet ud af, om det er noget for dig, så melder 

du dig ind i klubben, og det sker via vores hjemmeside, hvor du samtidig skal betale 

det første kontingent. (Tryk her for direkte link) 

Når du melder dig ind, tilknytter du et betalingskort til dit medlemskab således, at dit 

fremtidige kontingent automatisk trækkes på det betalingskort du tilmelder. 

 

Hvad koster det at spille fodbold (kontingent) 

Størrelsen på dit kontingent afhænger af fodboldtilbud og alder, samt hvornår du melder dig 

ind. Se alle priserne på vores hjemmeside (Tryk her for direkte link) 
 

Det årlige kontingent betales normalt med halvdelen i starten af februar og august 

måned. Har du spørgsmål vedrørende indbetaling af kontingent, kan du kontakte 

vores kasserer på mail: kasserer@sif-fodbold.dk. 
 

 

 
 

 

 

http://www.sif-fodbold.dk/klubben-kontakt-os/
http://www.sif-fodbold.dk/diverse/ind-udmeldelse/
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