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Nyhedsbrev – maj 2020 

Nyheder fra formanden: 

Opstart af aktiviteter. Denne gang er der desværre ikke så meget til vores nyhedsbrev, 

da alle aktiviteter i foreningen har været stoppet på grund af Corona virussen, men nu ser 

det ud til at vi er igennem det værste, så vi har fået lov til stille og roligt at starte op igen. 

Vi er startet op med forskellige udendørs aktiviteter. Nogle har været i gang lidt tid. Andre 

er først lige startet op. 

Fodbold: Starter er lige startet op igen. Det er endeligt blevet muligt igen at spille fodbold, 

om end det ikke bliver helt som normalt. Der gælder en lang række restriktioner. Dem har 

fodboldafdelingen helt styr på. Fodboldafdelingen har besluttet, at det er op til den enkelte 

træner, om de vil starte op i den korte periode der er tilbage af forårssæsonen. Trænerne 

vil orientere hver enkelt hold om hvornår de skal starte. For enkelte hold har træneren be-

sluttet ikke at starte op igen på denne side af sommerferien. Hvis ikke du har hørt noget 

fra træneren kan du kontakte fodboldafdelingen og høre nærmere. Se kontaktadresser 

mm. på vores hjemmeside. Link til Hjemmeside for Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

Fitness: Er startet op med udendørs fitness. Det er der tidligere orienteret om på Face-

book. 

Krocket: Er startet op. 

Petanque: Er startet op på lidt andre tidspunkter end normalt. 

Svømning: Vi ved endnu ikke om svømmebadet åbner i år, og under hvilke vilkår der evt. 

bliver åbnet. Se mere nedenfor under svømning. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende opstart af en af vores udendørs aktiviteter, så kontakt 

respektive afdeling. 

Vores indendørs aktiviteter må endnu ikke starte op. Vi vil senere orientere om det, når vi 

ved noget mere. 

Konfirmationer 2020. Normalt har vi foreningens fane med i kirken for at fejre årets kon-

firmander. Desværre er det ikke muligt at gøre det i år. Hvis vi skal stå i kirken med fanen, 

så skal der tages et tilsvarende antal pårørende ud. Det synes vi ikke er rimeligt. De pårø-

rende er trods alt de vigtigste. Vi vil se om vi kan markere det på en anden måde. 

https://vinding-uif.dk/
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Nyheder fra Amatørudvalget. 

Amatørudvalget har sammen med Kulturkompagniet startet planlægning af det store Bau-

ne teaterstykke. Stykket skal spilles i perioden 31. august til 4. september 2021 på Bau-

nen. Der bliver virkelig tale om en kæmpe fest. Vi håber I alle vil sætte kryds i kalenderen i 

den uge næste år. Der plejer at være rift om billetterne. Sidste gang Kulturkompagniet 

havde et tilsvarende stykke sat op, Kulstykket i Abildå brunkulslejer, da var der venteliste 

for at få billetter. Stykket her tager udgangspunkt i historier fra Sørvad omkring Baunen, 

Det bliver spændende at se. 

Nyheder fra Badmintonudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Intet denne gang. 
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Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Indtil videre har vi planlagt en tur Præstbjerg Naturcenter torsdag den 11. juni 2020. 
Vi forventer dog, at vi nok bliver nødt til at aflyse denne tur, blandt andet på grund af co-
ronavirus, og da det er ældre mennesker der deltager. Vi bliver over 20 personer, og det er 
for mange i det lokale, der er til rådighed derude. 
Når sommerferien er overstået, håber vi at komme i gang igen i SKI, så der bliver mulig-
hed for motion og hygge. 
Herfra vil vi ønske alle en god sommer og formentlig normale forhold efter sommerferien. 

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Angående sommersvømning og Corona. 
I skrivende stund ved vi endnu ikke om friluftsbadet åbner i sommer, og hvis det ikke gør, 
bliver der ikke nogen svømning i VUIFs regi. Hvis friluftsbadet åbner uden omklædnings-
mulighed, bliver der heller ikke nogen svømning i sommer. Men hold øje med facebook og 
VUIFs hjemmeside om der bliver en mulighed. 
 
Vi håber vintersvømning kan starte op til efteråret. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

Intet denne gang. 

 

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 


