SMIFF09 og Kraftcenter Korshøj.
En foreningsprofil, 2017
SMIFF09 er en fusion af to gamle, stærke landsbyidrætsforeninger Støvring Mellerup IF og IF
Fjordbakken hjemmehørende i det østlige opland til Randers. Fusionen skete i 2009 efter et års
intens gennemarbejdning af processen.

Aktiviteter i SMIFF09.
SMIFF09 har et medlemsopland der geografisk tæller 12 mindre landsbyer samt Randers. SMIFF09
har endda medlemmer helt fra Århus. Medlemstallet udgør i øjeblikket ca. 1200 medlemmer, der
på traditionel breddeidrætsbasis deltager i en eller flere af følgende 10 aktiviteter.
Fodbold, Håndbold, Badminton, Gymnastik, Senior Idræt, Motion for Livet – motions center –
indoor biking/spinning, Havkajak, Lystfiskeri, Petanque og Sundhedshøjskole.
Derudover er foreningen altid klar med nye tiltag for idrætten i lokalområdet.

SMIFF09 har et stort netværk af samarbejdspartnere.
Som en af de større flerstrengede breddeidrætsforeninger i Randers Kommune, har vi mange
samarbejdspartnere.
SMIFF09 bygger i allerhøjeste grad på frivillighed. Vi har mange frivillige ledere, trænere og
instruktører, som vi løbende uddanner, og hver eneste dag yder de en kæmpe indsat i foreningen.
Disse mennesker er en stor del af foreningens DNA og kan med god samvittighed sige at ”SMIFF09
er vores forening”.
SMIFF09 har en bred og broget ekstern kontakt-og samarbejdsflade i lokalområdet og i Randers.
Vi acceptere fint at nogle af vores medlemmer bliver så dygtige at de gerne vil prøve sig selv af hos
Randers Gymnastiske Forening, Randers FC/Freja, Randers HK eller Randers HH.
Det er kun naturligt og vi ønsker dem held og lykke, og hvis det ikke går helt efter planen er de
altid velkommen hjemme igen.

Vi samarbejder også med foreninger i lokalområdet, ældreområdet, børnehaverne, SFO,
Korshøjskolen, de lokale erhvervsdrivende og ikke mindst Randers Kommune. SMIFF09 nyder stor
anderkendelse ved kommunen for vores måde at håndtere de mere end 1200 medlemmer i
lokalområdet uden for Randers by.
De mange samarbejdspartnere betyder, at der altid er nogen at sparre med, - nogen der vil hjælpe
til eller nogen, der yder støtte.
Som en naturlig del af fusionsprocessen i 2008-2009 var og er der et stærkt ønske om at samle
flere idrætter ved samme adresse omkring Korshøjhallen.
Fodboldafdelingen har gennem en lang årrække arbejdet med og ønsket at flytte sine aktiviteter til
et nyt anlæg ved Korshøjhallen i Harridslev. Dette passer fint i tråd med den udviklingsplan
SMIFF09, Korshøjhallen og Korshøjskolen har udarbejdet gennem de seneste mange år.
Ved at lave et Kraftcenter Korshøj ved hal og skole kan man samle flere af de store aktiviteter i
foreningen samme sted og drage fordel af de synergier dette giver mellem aktiviteterne, mellem
Korshøjskolen, idrætshallen og SMIFF09.
For SMIFF09, Korshøjhallen og Korshøjskolen får et nyt kraftcenter, med samling af flere
aktiviteter, meget stor betydning, og det vil uden tvivl løfte vores børne,- kultur - og idrætsliv
yderligere i vores lokalområde, ligesom samarbejdet forstærkes.
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