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Nyhedsbrev – august 2020 

Nyheder fra formanden: 

På grund af Corona og sommerferie, så har der ikke været gang i så mange aktiviteter 

siden sidste nyhedsbrev blev udsendt, men nu er vi ved at starte op på fuld styrke, dog er 

der fortsat aktiviteter der endnu ikke kn starte. Vi kan desværre ikke starte folkedans op 

endnu, men jeg håber da vi får det i gang senere, men hvornår er desværre ikke til at spå 

om. Dans må kun gennemføres hvis ikke der skiftes dansepartner undervejs. Det er jo ikke 

så let at overholde når man danser folkedans. 

 

Klubdragt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubdragt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

Så er efterårssæsonen i foreningen godt i gang. Vi håber rigtigt mange af jer vil købe vo-

res klubdragt, så I kan vise hvilken forening I kommer fra. Klubdragten kan købes til en 

særdeles favorabel pris. 
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Klubdragten fås i følgende to versioner: 

 Grå hættetrøje med sorte bukser 

 Grå Half Zip trøje med sorte bukser 

 Klubdragten sælges kun samlet  

Klubdragt voksen: 

 Pris: 475 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 700 kr. og for hættetrøje 750 kr.) 

 Størrelse: S, M, L, XL, XXL og XXXL. 

Klubdragt børn: 

 Pris: 275 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 600 kr. og for hættetrøje 650 kr.) 

 Størrelse: 116, 128, 140, 152 og 164. 

Ekstra tryk på klubdragten: 

Der kan laves ekstra tryk på klubdragten, f.eks. hvis man ønsker sit navn på klubdragten. 

Det ekstra tryk aftales ved bestilling af klubdragten. Ekstra tryk koster 50 kr., der betales 

sammen med betaling for klubdragten. 

Bestilling af klubdragt: 

Klubdragten kan prøves og bestilles ved Sportigan, Søndergade 1A, Vildbjerg. Klubdrag-

ten kan herudover bestilles via Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside 

https://vinding-uif.dk/klubdragt/  

Nyheder fra Amatørudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Badmintonudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Vores dejlige Fitness lokale er åben hver dag fra kl. 05.00-22.00.  

https://vinding-uif.dk/klubdragt/
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Udendørstræning starter igen mandag d. 17. august kl. 18.45-19.30. Fortsætter til og med 

uge 41. 

Når indendørssæsonen starter igen, kan vi tilbyde holdtræning i: 

Bodyfitness, mandag 

Funktionel Basis, mandag 

Rygtræning, torsdag 

Indoor cycling, flere dage. 

Senior træning formiddag. 

Nærmere info omkring opstart og tidspunkt kommer senere. Se også på vores hjemme-

side. 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Vi træner krocket mandag klokken 13.30 og torsdag klokken 13.30. Normalt er vi færdige 

cirka klokken 16.00, men det kan godt svinge lidt alt efter hvor lang tid en kamp tager. Når 

vi går på vintertid, så starter træningen klokken 13.00 i stedet.  

Skulle du have lyst til at prøve at spille krocket, så kom bare op på krocketbanerne når vi 

spiller mandag eller torsdag, så kan du få lov til at prøve at spille. Der vil altid være nogen 

klar til at hjælpe dig med spillet. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 
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Efter forårets nedlukning træner vi igen mandage kl. 9.30 og onsdage kl. 18.30. Vi har 

købt nyt stenmel til banerne, da den gamle belægning var slidt ned. Da hele turneringen 

2020 er aflyst, synes vi, at vi trænger til lidt mere end “bare” træning. Derfor har vi beslut-

tet, at de fire onsdage i august skal være vores egen interne turnering. Den sidste aften 

belønner vi vinderne med en lille præmie. Som tidligere nævnt har vi plads til nye spillere. 

Så har I lyst til at prøve kræfter med petanque spillet skal I bare møde op på ovennævnte 

tidspunkter. Alle er velkomne.  

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Sørvad Senioridræt forventes at starte op torsdag, den 17. september 2020 kl. 09,00, hvis 

ikke der kommer restriktioner med hensyn til Corona. Da vi i år ikke kan benytte glassalen 

torsdage på grund af skolen, er det besluttet at bruge den store sal i centret til gymnastik-

ken. Alle de regler, der skal overholdes med hensyn til afstand m.v. vil blive overholdt. 

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

Intet denne gang                                                                                                                                         

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

 

 


