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Nyhedsbrev – maj 2022 

Nyheder fra formanden: 

Tilmelding til aktiviteter i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening skal foregå via vores hjem-

meside og Conventus. Det har hidtil været sådan, at man kun kunne tilmelde sig når man 

havde et Dankort eller Visa Dankort. Det har givet udfordringer for mange. Vi har nu fået 

lavet det således af man kan tilmelde sig med alle kort, f.eks. Master Card Debet. Vi håber 

dermed at have løst de udfordringer der har været med betaling. Skulle der stadig være 

enkelte der ikke kan betale, så kan vi altid løse det ved at I kontakter Formanden. Så kan 

vi finde en løsning så I enten betaler med kontanter eller Mobilepay. 

Vi arbejder i Hovedbestyrelsen på også i år på at afholde et arrangement for alle vores 

frivillige, i lighed med det vi har gjort de seneste to år. Den foreløbige plan er, at det bliver 

onsdag den 31. august, og at vi også i år mødes ved Sørvad Fodboldgolf, hvor det er pla-

ne at spille en lille turnering efterfulgt af hygge og spisning mm. Det er vores håb, at alle 

vores mange frivillige vil reservere datoen i jeres kalendere. Vi glæder os til at se jer alle til 

en hyggelig eftermiddag/aften. 

Nyheder fra fodboldudvalget: 

Fodbolden ruller i Sørvad! Der er liv på stadion de fleste af ugens dage, hvor der både bli-

ver trænet og spillet kampe.  

Vildbjerg Cup – årets store højdepunkt – kan endelig afholdes igen efter 2 års pause. 

Stævnet ligger fra torsdag til søndag i uge 30. Vi har 8 tilmeldte hold og vi glæder os til 

nogle skønne dage! 

Det store arbejde omkring Vildbjerg Cup er gået i gang. Vi har været så heldige at få Lis-

beth Kirk til at være tovholder på stævnet i samarbejde med fodboldudvalget.  

I forbindelse med stævnet indlogeres op mod 600 spillere fra hele verden på Sørvad Skole 

og i SKI og vi skal med hjælp fra forældre i fodboldafdelingen holde vagt døgnet rundt så 

længe stævnet er i gang.  
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Efter sommerferien har vi som afdeling set os nødsaget til at lægge flere af ungdomshol-

dene sammen, så alle har mulighed for at spille fodbold i Sørvad. Vi har taget udgangs-

punkt i, at man i håndboldafdelingen i Sørvad gennem mange år har gjort dette med suc-

ces!  

Det vigtigste for os er, at så mange fodboldglade børn, unge og voksne har mulighed for at 

spille fodbold!  

Det store puslespil omkring at finde nye trænere til sæsonstart efter sommerferien er i 

gang og hvis DU har lyst til at gøre en indsats enten som træner eller holdleder, skal du 

ikke tøve med at kontakte os! 

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

sjov træning for vores fodboldspillere – uden vores mange frivillige kunne vi ikke tilbyde 

fodbold i Sørvad! 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Da vor leder, Dorthe Lauvring er flyttet til Holstebro, havde hun valgt at invitere alle med-

lemmer af Seniorklubben på besøg torsdag, den 28.4.2022 kl. 10.00 til formiddagshygge. 

Efter kaffen gik turen til Tvis Mølle, hvortil de fleste gik til fods. Vi sluttede af med drikkeva-

rer, og siger tak til Dorthe. Vi er taknemmelige for, at hun vil fortsætte som leder hos os, 

selv om hun er flyttet til Holstebro. 

Næste arrangement er torsdag, den 9. juni 2022, hvor vi skal til Præstbjerg Naturcenter til 

gåtur omkring søen og herefter kaffe, hygge m.m. 

Så holder vi ferie og starter igen til september. 
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Vi håber herefter at få lige så mange medlemmer som i år, og måske lidt flere, for vi synes 

selv at have et godt tilbud til dem, der gerne vil motionere lidt og have det sjovt. 

Nyheder fra Fitnessudvalget: 

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

                                                                                                                                                                    

 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

 

 


