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Nyheder fra formanden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubdragt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

Så er forårssæsonen i foreningen godt i gang. Vi håber rigtigt mange af jer vil købe vores nye 

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

favorabel pris.  

Klubdragten fås i følgende to versioner: 

 Grå hættetrøje med sorte bukser 

 Grå Half Zip trøje med sorte bukser 

 Klubdragten sælges kun samlet  
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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. Klubdragten 

kan herudover bestilles via Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside 

https://vinding-uif.dk/klubdragt/ Her på siden er der nederst et link til Sportsleverandøren, 

der er en hjemmeside fra Sportigan. Der er også et link til en forklaring om hvordan man an-

vender Sportsleverandøren. 

Indkøb af idrætstøj: 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings har en speciel hjemmeside ved Sportigan, Vildbjerg, 

hvor I alle kan købe sportstøj m.m. til favorable priser, se link til hjemmeside i afsnittet oven-

for. De forskellige udvalg har været på besøg ved Sportigan for at udvælge det de synes der 

kunne være attraktiv for medlemmerne. I kan nu komme ind på siden og bestille. Alle med-

lemmer (der har en mailadresse) skulle nu have fået så man kan logge ind på siden. Hvis ikke 

kan I få det ved henvendelse til respektive udvalg. Når I kommer ind på siden kan I også her 

købe vores nye klubdragt, eller gå ind under de forskellige udvalg for at se hvad der er ud-

valgt. 

https://vinding-uif.dk/klubdragt/
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Jeg håber I bliver tilfredse med købsmulighederne. Det er løbende muligt at ændre i udvalget 

på siden. Hvis I finder ud af at det er bedre med nogle andre ting, så kræver det blot at ud-

valget henvender sig til Sportigan og får udpeget noget andet, eller får lagt noget mere på  

Nyheder fra petanqueklubben  

I Sørvad Petanqueklub spiller vi nu i sommertiden hver mandag fra kl. 09.30 til 11.30 og hver 

onsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.30. Vi er nu 22 medlemmer, og vi har 4 hold à 4 personer til-

meldt turnering i 2019, og desuden er der afløsere på hvert hold. Vi deltager også i stævner 

rundt omkring, og vi var 10 personer,  til stævne i Mejdal i april, hvor vi havde en god dag fra 

kl. 9.00 til kl. 15.00. Vi vil stadigvæk gerne have flere medlemmer, så der er plads til flere, og 

vi har kugler m.m. klar til nybegyndere.  

Nyheder fra senioridræt  

Næste aktivitet i Sørvad Senioridræt er torsdag den 27. juni 2019 kl. 09.30 i Præstbjerg Naturcenter. 

Nogle går en tur omkring søen, andre hygger sig, og bagefter mødes vi i det lokale, vi hvert år lejer til 

kaffe, sang, hygge m.m. Herefter nyder vi sommerferien indtil torsdag, den 19. september kl. 9.00. Så 

starter vi igen med gymnastik, spil, sang m.m. Kl. 10.00 drikker vi kaffe. Alle er velkomne til at deltage, 

så vil man have lidt motion og hygge, så bare mød op i SKI og undersøg, om det ikke kunne være noget 

for dig. 

Nyheder fra sørvadløbet 

Sørvadløbet har 40 års jubilæum! 

Igen i år er det ”dagen før Grundlovsdag” – tirsdag d. 4. juni kl. 18.30 på Sørvad Stadion. 

Kom med ud i vores fantastiske natur – på en af ruterne på 3, 5 eller 10 km. 

Du må løbe, trave, trille… og vi vil også gerne have mange heppere! 

 Vi har planlagt flere små nye tiltag i anledning af jubilæet – helt specielt i år er der Jubilæ-

umsmedalje til ALLE deltagere 😊 

Noget andet helt specielt i år – kom og hils på Jens Kjær! Jens Kjær startede Sørvadløbet for 

40 år siden – og han kommer og skyder løbet i gang i år! 

Der er rigtig mange flotte lodtrækningsgevinster – ALLE gevinster bliver udtrukket blandt 

alle forhåndstilmeldte! 
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Læs mere og meld dig til på VUIFs hjemmeside via dette link www.vinding-uif.dk 

Har du spørgsmål? Ring 20268437. 

Der kan købes kage, kaffe, øl og vand på stadion –  

ALLE er meget VELKOMNE – ses vi? 

Nyheder fra svømmeudvalget 

Sommersvømning 2019 

 

Mandag-tirsdag-onsdag i ugerne 22-23-24-25 er der svømmeundervisning for friske og 

svømmeglade børn fra 5-12 år. 

Der undervises på 2 forskellige niveauer, plask og leg og begyndere på 2 forskellige hold. 

Det første hold er i vandet 17.00 - 17.30 

Det andet hold er i vandet 17.30 - 18.00 

Pris: 175 kr. 

Se mere og tilmeld dig på VUIFs hjemmeside via dette link www.vinding-uif.dk 

Spørgsmål rettes til Elva Laursen på 20679209. 

 

Motionssvømning/vandgymnastik 2019 

 

I sommerperioden tilbyder VUIFs svømmeudvalg motionssvømning og vandgymnastik for 

unge og voksne. 

Der er åbent hver mandag fra kl. 19.00-20.00 i alle svømmebadets åbningsuger. Her vil der 

være mulighed for at motionssvømme og/eller deltage i vandgymnastik med vores instruk-

tør. 

Tilmelding ikke nødvendig, pris er 30 kr. pr. gang eller vis sæsonkort til instruktør. Man kan 

også tilmelde sig på VUIFs hjemmeside og betale 250 for sæsonen.  

Spørgsmål kan stilles til Elva Laursen på tlf. 20679209. 

http://www.vinding-uif.dk/
http://www.vinding-uif.dk/
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Nyheder fra gymnastikudvalget  

Vi takker vores super træner team alle gymnaster og forældre. Vi sluttede sæson 2018/2019 

af med opvisning lørdag d. 16 marts. Der var godt fyldt op i hallen med ca. 450 gymnaster og 

tilskuer til gymnastikopvisningen.  

 

Vi er allerede i gang med planlægning af den kommende sæson, så hvis du gemmer en træ-

ner i maven eller du tænker det må lige være noget for nabo manden. Så er du meget vel-

kommen til at kontakte os, for at høre mere om det. 

Berit Wolff, formand, mail: Wolff@altiboxmail.dk 

Nyheder fra Sørvad Fitness 

Gratis udendørs træning hver mandag fra kl 18.00-19.00.  Alle er velkomne og alle kan være 

med! 

 

  
 

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

mailto:Wolff@altiboxmail.dk

