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Nyhedsbrev – august 2021 

Nyheder fra formanden: 

Opstart efter Corona. 

Så kan vi endelig komme i gang med alle aktiviteter i foreningen. Hovedparten af vores 

aktiviteter en nu startet op igen efter lang tids nedlukning som følge af Coronaen. Vi for-

venter at de resterende aktiviteter starter op i løbet af kort tid, så vi snart har fuld fart på alt 

i foreningen. Det har vi alle glædet os til. Det er så vores håb, at vi slipper for flere nedluk-

ninger. Det er dejligt at se, at der på trods af op til halvandet års nedlukning ser ud til at 

være stor interesse for atter at komme i gang med aktiviteterne. Umiddelbart ser det ikke 

ud til at der kommer en væsentlig medlemstilbagegang. Det er dejligt. 

Arrangement for frivillige. 

Den 8. september har vi inviteret alle Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings frivillige træ-

nere, hjælpetrænere, instruktører, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer ud til 

Sørvad Fodboldgolf. Her vil vi starte med at spille en omgang fodboldgolf, og dem der ikke 

vil spille fodboldgolf kan gå med rundt og nyde de særdeles flotte baner og den gode ud-

sigt på Sørvad Fodboldgolf. Efter at vi har spillet vil der bliver serveret mad med mere i de 

hyggelige lokaler ved Sørvad Fodboldgolf. Eva og Flemming har fået skabt et fantastisk 

godt og hyggeligt sted oppe på bakken. Maden bliver leveret af Møltrup Optagelseshjem. 

De leverer platter og sandwich med alt det bedste af deres hjemmelavede retter. Vi vil 

med dette arrangement vise hvor stor pris vi sætter på det store arbejde vores frivillige 

udfører. Det er forudsætningen for at vi kan få en forening som vores til at fungere. Arran-

gementet kommer ikke til at koste foreningen noget, da vi har været så heldige at få bevil-

get penge af Sparekassen Thy og Herning Idrætsråd der hver især bidrager med et pænt 

stort beløb. Dermed skal vi ikke bruge af foreningens penge for at gennemføre dette ar-

rangement. Vi vil gerne her takke de to sponsorer. Vi synes det er vigtigt at vi kan få denne 

lejlighed til at påskønne det arbejde alle I frivillige yder. 
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Foredrag med Daniel Rye. 

Den 29. september har vi et særdeles spændende foredrag på plakaten. Vi har i VUIF væ-

ret så heldige, at vi har kunnet få Daniel Rye til at komme og fortælle om hvordan det er at 

sidde fanget i 13 måneder som gidsel ved ISIS i Syrien. Det lykkedes at få frigivet Daniel 

Rye. Han var den sidste af gidslerne der kom ud i live. Der er lavet en bog og en film der 

levende beskriver Daniels ophold. Filmen hedder ”Ser du månen Daniel”. Filmen giver et 

fantastisk indblik i hvordan det er at sidde fanget uden at vide om man nogen sinde kom-

mer ud i live. Med foredraget kan I så høre det fra Daniel selv. Han fortæller levende og 

gribende om sine oplevelser. 
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Nyheder fra Amatørudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Badmintonudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Kom og prøv: Fitness Tryday. 

 

Skal formen kickstartes? Eller har du lyst til at prøve noget andet end det, du plejer? 

Så deltag i Fitness Tryday søndag den 29. august 2021 kl. 10.00 – 14.00, hvor vi holder 

åbent hus i Sørvad Fitness. 

 

Du kan prøve kræfter med:  

Kl. 10.00 – 11.00   TRX v/Pernille Dalgaard. 

Kl. 11.00 – 12.00   Bodyfitness v/Birthe Jensen. 

Kl. 12.00 – 13.00   Unge træning fra 14-25 år v/Jeppe Olesen. 

Kl. 12.00 – 13.00   Indoor Cyckling v/Louise Carlsen. 

Kl. 13.00 – 14.00   Streamet foredrag v/fitnessekspert Marina Aagaard. 

 

 Forfriskninger og sandwich i løbet af dagen. 

 

Alle kan være med – uanset niveau – og du skal bare møde op i noget behageligt træ-

ningstøj (fx shorts, tights, T-shirt) og medbringe et par indendørs sko, vandflaske og even-

tuelt måtte/liggeunderlag/håndklæde. 

Vi glæder os til en dag med masser af sjov, smil og sved! 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 

Så går efterårssæsonen 2021 i gang for fodboldafdelingen. Serie 4 herre er startet op med 

træning for nogle uger siden og ungdomsholdene starter fra uge 32 og frem.  
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Vi har udover vores serie 4-hold 13 tilmeldte hold i ungdomsrækkerne ved DBU. Desuden 

har vi et oldboys hold og et damesenior hold i DGI-regi.  

Opdateret træningsoversigt findes på https://vinding-uif.dk/fodbold/. Oversigten hænger 

også ved Sørvad Cykler.  

På oversigten ses bl.a. træningstidspunkter og hvem der er kontaktperson for hvert hold.  

Overdækket skur  

Der arbejdes på et overdækket skur på stadion med bl.a. borde-/bænkesæt og kaffema-

skine. Tidligere formand for fodboldudvalget Casper Garsdal har påtaget sig opgaven og 

sidste tilbagemelding er, at skuret står færdigt medio september 2021. 

Målmandstræning 

I foråret startede vi op med målmandstræning for U9 og opefter med ekstern målmands-

træner Jimmi Riisom, hvilket var en stor succes. Vi har valgt at fortsætte samarbejdet.  

Stor ros skal lyde til alle vores frivillige, som uge efter uge står klar med lærerig og sjov 

træning for vores fodboldspillere! 

På vegne af Fodboldafdelingen 

Jannie Korsgaard Mathiasen  

Formand 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Vil vi gerne byde vores ny udvalgsmedlemmer, nye træne og hjælpetræner velkommen. Vi 
glæder os til at komme i gang med sæsonen 21/22 
 
Det er flot, at vi i vores lille by Sørvad. Kan lave mange små børne hold. En stor tak til de 
frivillige forældre og unge mennesker i byen, som vil hjælpe i denne sæson.  Men HUSK 

der er altid plads til flere.  
 

https://vinding-uif.dk/fodbold/
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Nu må vi endelig se hinanden og kan komme i gang med gymnastik for store og små igen, 
de først hold starter op igen allerede i uge 34 i år.  
 
Vi kan i år tilbyde masse af gymnastik for de små, alt efter hvad man er til. Er det rytme, 
spring eller mere leg i gymnastiktimen, så kom og prøv det hele af.  
 
Man har som altid lov til at komme at prøve de forskellige hold. Tilmelding skal ske senest 
d. 15/10-21 
 
Efter uge 42 vil der blive bestilt dragter til alle børnene, så de har glæde af dem hele sæ-
sonen.  
 
På glædeligt gensyn fra gymnastikudvalget. 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

 Senioridræt har næste arrangement til Præstbjerg torsdag, den 19. august kl. 9.00. Først 

går vi en tur eller hygger os, hvorefter vi i de lejede lokaler drikker kaffe m.m. 

Torsdag, den 16. september starter vi igen med gymnastik, bobspil eller et spil kort, hvor-
efter vi drikker kaffe, nogle gange en lille historie og nogle sange, hvis det bliver tilladt i 
denne coronatid. 
Vi er mange, der har været med i nogle år, og vi håber at få flere med i den nye sæson. 

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Vi starter med banko igen d. 12/9 kl.19.00 I hjemmeværnsgården dørene åbner kl. 18.00 
Husk corona pas. 
SES VI ????? 
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Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

Intet denne gang. 

                                                                                                                                                                    

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 


