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Nyhedsbrev – marts 2022. 

Nyheder fra formanden: 

Generalforsamling. 

Onsdag den 23. februar afholdt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening den årlige general-
forsamling i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Vi indledte aftenen med spisning for alle de 
medlemmer der efterfølgende skulle deltage i Generalforsamlingen. Ca. 60 medlemmer 
deltog. 

Efter spisning og hygge startede selve generalforsamlingen med at Sørvad visen blev 
sunget. Amatørafdelingen sang for. Som dirigent blev Flemming Vang valgt. Han styrede 
aftenen med sikker hånd. 

Formanden aflagde beretning, Se nedenfor. 

Efter formandens beretning aflagde formændene for de ti afdeling deres beretning. Alle 
blev godkendt med klapsalver. Se beretninger under hver enkelt afdeling. 

Herefter gennemgik kassereren regnskabet. På trods af Coronaen, og det lidt faldende 
medlemstal, så har foreningen fortsat en sund økonomi, så der er ikke grund til bekymring. 

Der blev foretaget en mindre ændring af foreningens love og vedtægter, idet fodboldud-
valget blev udvidet fra fem medlemmer til seks medlemmer. 

Efter vedtægtsændringen blev der gennemført valg af formand. Henrik Storch blev gen-
valgt. Og herudover blev der gennemført valg til de ti forskellige udvalg. Alle poster blev 
uden problemer besat. Det er fantastisk dejligt at det igen lykkes at få alle poster besat. 
Dejligt at vi har så stor opbakning i byen. Alle skal have en stor tak for det. Vi kan jo kun 
have en aktiv forening hvis der er nogen der vil gøre en aktiv indsats. 

Efter afslutning af selve generalforsamlingen blev der uddelt gaver til de udvalgsmedlem-
mer mm der havde valgt at stoppe, Aftenen sluttede med en sang, kaffe og kage. 
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Formandens beretning. 

Indledning. 

Det synes som om det er meget kort tid siden vi holdt Generalforsamling sidst. Det er jo 
også korrekt, idet vi på grund af Corona blev nødt til at skubbe vores seneste Generalfor-
samling til den 17. juni, så det er jo heller ikke så lang tid siden.  

Også dette år har været præget af nedlukninger som følge af Corona, men nu ser det ud til 
at alle restriktionerne som følge af Corona er overstået. Det ser vi alle frem til. Foreningen 
er fortsat præget af mange engagerede medlemmer. Det gælder på alle niveauer, udøve-
re, trænere, udvalg og bestyrelse.  

Vi har i februar indberettet medlemstal for 2021. Hvordan ser det så ud når vi tager Co-
ronaens indvirkning med i betragtning. 

 

Hvis vi ser på de seneste tre år, så har vi haft en mindre medlemstilbagegang. Som I kan 
se på ovenstående, så var vi i 2019 1.163 medlemmer af foreningen. I 2020 var vi 1.117 
medlemmer, og i 2021 faldt medlemstallet yderligere til 1.042. Det er hen over de her år 
der har været præget af Corona en samlet tilbagegang på 121 medlemmer. Det tal dækker 
alle, såvel medlemmer som trænere og instruktører. Det er ikke 1.042 forskellige personer, 
men det dækker over at et medlem kan være medlem af flere af vores afdelinger. Er man 
medlem af for eksempel 3 afdelinger, så tæller man med alle tre steder.  

Vi hører mange foreninger beklage sig over medlemssituationen i forbindelse med Co-
ronaen, og samtidigt beklager de sig også over den økonomiske situation. Vi er også ramt, 
men jeg synes ikke det er kritisk, men vi skal selvfølgelig nu lægge os i selen for at få øget 
antallet af medlemmer, så vi kommer op på det niveau vi var før Coronaen ramte os. Vi 
må også gerne komme højere op.  
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Økonomisk synes jeg heller ikke vi har så store problemer. Vi har en sund økonomi, men 
det vil jeg overlade til Kamma at redegøre for. Jeg vil fastholde, at fremtiden for vores for-
ening ser lys ud. 

Afdelinger. 

Det bærende i vores forening er fortsat vores ti meget forskellige afdelinger. Det er vidt 
forskelligt hvordan den enkelte afdeling har været ramt af Coronaen. De indendørs aktivi-
teter har været ramt meget hårdere end dem der kan gennemføres udendørs. Hvis vi lige 
igen ser på medlemstal, men nu for de enkelte afdelinger hen over de tre år  

 

Når vi sammenligner 2019 med 20121, så kan I se, at badminton har haft en mindre tilba-
gegang på 11 medlemmer. Fitness har haft en tilbagegang på 40 medlemmer og fodbold 
har haft en tilbagegang på 22 medlemmer.  
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Gymnastik, Krocket og Petanque har fastholdt samme antal medlemmer som i 2019. 

 

Senior idræt og svømning har også fastholdt samme antal medlemmer som i 2019.  

Vores forening spænder over mange forskellige typer af aktiviteter. Jeg har ikke her taget 
Amatør- og støtteafdelingen med, da de jo ikke har en masse medlemmer, men stort set 
kun er dem der sidder i udvalget. Jeg vil ikke her komme ind på de enkelte afdelingers ak-
tiviteter eller manglende aktiviteter. Det vil jeg trygt overlade til afdelinger at gøre i deres 
beretninger. 

Frivillige. 

Vores vigtigste ressource er alle vores frivillige. Vi kan sådan lige holde skindet på næsen 
med frivillige. Det lykkes stort set hvert år at finde nok der gerne vil være udvalgsmedlem, 
træner eller instruktør, men det kræver en stor indsats af vores dygtige og engagerede 
udvalg. Vi synes det er vigtigt at støtte op om alle vores frivillige. For at skabe mulighed for 
det, så holdt vi i lighed med året før et arrangement for alle vores frivillige. Vi inviterede 
vores ca. 100 frivillige til et arrangement på Sørvad Fodboldgolf. 

Det er ikke helt gratis at afholde et sådant arrangement, så vi fandt ud af, at Sparekassen 
Thy havde afsat penge til at hjælpe klubber i gang efter Coronaen. Vi søgte om 20.000 kr. 
til afholdelse af dette arrangement. Vi fik bevilget 10.000 kr., så vi havde forventet at skulle 
betale lidt til det, men lidt senere så vi, at Herning Kommune havde oprettet en lille pulje af 
penge som kunne bruges netop til et sådant arrangement. Det blev bekendtgjort en sen 
aften, hvor jeg så det. Der stod at det var efter princippet først til mølle, så jeg sendte en 
ansøgning til Herning Kommune ved 23 tiden en aften, hvor vi ansøgte om 10.000 kr. til 
arrangementet. Allerede næste morgen klokken 09.00 lå der besked fra Herning Kommu-
ne om at vi havde fået dem. Så tak til både Sparekassen Thy og Herning Kommune for at 
skabe forudsætning for at vi kunne afholde dette arrangement. 

Arrangementet holder vi først og fremmest for at sige tak til alle vores frivillige. Vi synes 
det er vigtigt at påskønne det store arbejde vores frivillige gør for foreningen. Det blev en 
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rigtig god dag, hvor vi startede med at dyste på Sørvad Fodboldgolfs fantastiske baner. Vi 
sluttede så med at spise Tapas leveret af Møltrup Optagelseshjem. Det blev en rigtig god 
aften. Jeg er overbevist om, at alle var mætte og tilfredse. Der var også præmier til alle.  

Sponsorer. 

Vi har et antal trofaste sponsorer. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige dem tak 
for den støtte de yder til vores forening, selv om også de har været ramt af Coronaen, så 
har de valgt fortsat at støtte os. Jeg vil gerne her opfordre jer alle til også at støtte vores 
sponsorer.  

Foredrag. 

Den 29. september holdt vi et spændende foredrag i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Vi 
holdt foredraget i samarbejde med Vinding Vind Foredragsforening.  

Vi havde lavet en aftale med Daniel Rye. Han sad i 2013 til 2014 13 måneder som fange 
ved Islamisk Stat i Syrien. Han tog til Syrien for at lave en billedreportage om flygtningelej-
rene i landet, men det blev et meget anderledes ophold. Daniel blev taget til fange, og 
holdt som gidsel, hvor han blev udsat for alle mulige former for tortur, herunder fingerede 
henrettelser. Daniel fortalte levende om hvordan man overlever under disse umenneskeli-
ge forhold. Aftenen gik over al forventning. 

 

Vi havde håbet på at vi kunne sælge op til 250 billetter, men vi solgte 340 billetter, hvilket 
var væsentligt mere end vi havde turdet håbe på. Det betød, at vi kom ud af dette arran-
gement med et mindre overskud. Vi havde faktisk kalkuleret med et mindre underskud, så 
det var virkeligt godt. Der var god opbakning både lokalt, men der kom også mange læn-
gere væk fra. Der var sågar et firma der benyttede det som der personaleudflugt.  
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Arrangementet holder vi bl.a. for at sige tak til vores platin- og guldsponsorer, idet vi invite-
rer dem på spisning forud for foredraget, og så er de derefter med til foredraget. Det er 
vores mulighed for at kunne takke dem for deres store støtte af foreningens arbejde. 

Afslutning. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle jer der på trods af de vanskelige vilkår 
har ydet en indsats for vores forening. Tak til forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for 
de møder vi har kunnet holde. Der er altid en god, konstruktiv og positiv stemning til vores 
møder, så jeg synes altid det er en fornøjelse at mødes med jer alle. 

Tak til trænere og instruktører. Uden jeres indsats var der jo ikke nogen forening. I har alle 
hver især på jeres område ydet en uvurderlig indsat. 

Tak til alle medlemmerne. Det er vigtigt at I bakker op om vores aktiviteter. 

Endelig stor tak til jer der er mødt op her i aften. Jeg synes det er vigtigt sådan en aften 
her, at der kommer mange for at støtte op om alle dem der yder en stor indsats for at få 
denne forening til at virke. Når I viser opbakning, så medvirker det til at inspirere os til at 
yde en ekstra indsats til gavn for foreningen. Jeg havde håbet at der kom nogle flere her til 
aften, men det er jo ikke jer der er her som jeg skal beklage mig til. Jer der er her skal ha-
ve stor tak for det. 

Tak til Vita og Sørvad kultur- og Idrætscenter for altid at være klar til at yde støtte til vores 
foreningen. 

Jeg ser frem til et nyt spændende år i foreningen. Det er mit håb, at vi nu kan vende udvik-
lingen, så vi næste år kan vise en medlemsfremgang igen.  

Hvis nogen af jer har gode ideer til projekter I kunne tænke jer vi skulle kaste os over. Så 
sig til vi er lydhøre. Det er vigtigt at vi ikke luller os i søvn som forening. Det er ikke nok 
blot at konstatere at her går det godt, nej det er vigtigt at prøve at se fremad. Hvordan kan 
vi til stadighed forbedre vores forening. Ellers ender vi med at gå i stå. 

Med disse ord vil jeg slutte min beretning for endnu et spændende klubår. 

Nyheder fra Amatørudvalget. 

Årsberetning for Amatørudvalget. 

Jeg har lovet at aflægge beretning i stedet for Fru P. der er i gang med at øve til Sigfred 
Pedersen i Snejbjerg. 
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Året 2021 vil for Amatørudvalget vil blive husket, som et meget begivenhedsrigt og minde-
fuldt år. Det vi gennem de sidste syv år har arbejdet for, skulle stå sin prøve. Teaterstykket 
”På sporet af Sørvad” blev til virkelighed, og fra vores synsvinkel blev det også en kæmpe 
succes, der var rigtig velbesøgt.  

Vi vil gerne takke alle der har givet en hjælpende hånd, både økonomisk og praktisk. Uden 
jer havde det hele ikke kunnet lade sig gøre, og som Esbern Jespersen sluttede med at 
sige i stykket ”sammen står vi stærkest”.  

En særlig tak skal lyde til dig Kamma, for de meget flotte ord du havde skrevet til VUIF´s 
nyhedsbrev i forbindelse med stykket, det rørte hele familien. En oplevelse for livet kan vi 
vist rolig kalde det, og vi har alle fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og flere har 
spurgt hvornår stykket spilles igen. 

Amatørudvalget har også været med til at afholde to DVD-aftener med kaffe og brød den 
7. og 8. februar 2022 i Hjemmeværnsgården, så folk både kunne se eller gense stykket. 

Arbejdet med ”På sporet af Sørvad”, har taget meget tid, og Amatørudvalget nåede derfor 
ikke at blive klar med revyen, slut februar 2022, men vi håber alle at være klar med revyen 
igen til næste år. 

Tusind tak for et enormt spændende, udviklende og et helt igennem fantastisk år, hvor 
Amatørudvalget gjorde et ihærdigt forsøg med at sætte Sørvad på landkortet. 

Så vil jeg sluttet af med et citat fra en af Esbern Jespersens slutord til bogen ”Vinding 
Sogn” 

”Men engang – maaske – vil en Historiker væbnet  

med Lup finde vore Navne paa falmet Papir. Mon han vil  

tage dem med? Vil han skænke Vindingboerne af 1935 

en Side i sin Bog? Om det da maatte blive en lys side!” 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Vinteren er ved at være ovre og vi går mod lyse og solrige dage. De fleste af vores inden-
dørs hold slutter i uge 13+14 men dette betyder dog ikke, at du skal snydes for træning, 
høj puls/styrketræning og mødet med din træningsbuddy. Der er nemlig udendørs træning 
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hver tirsdag kl. 17.00-18.00 ved Christina Hansson. Træningen starter tirsdag den 19. april 
2022. 

Tak til alle instruktører og medlemmer som har deltaget i denne vinter, uden instruktører 
og uden medlemmer var vi intet! 

Årsberetning for Fitnessudvalget. 

Begreber som: Nedlukning, Coronapas, afstandskrav, max antal, daglig rengøring, daglig 
stikprøvekontrol, er bare nogle af de begreber som vi stiftede bekendtskab med i 2021, 
men også GENÅBNING. Jubiii 

Havde sidst på året lige en ny nedlukning af holdene men ikke selve fitness, alt er nu nor-
malt igen. Heldigvis har vi også haft åbnet for træning i fitness i 2021. Vi startede dog ud 
med at have 3 udendørs fitness hold, et hold specifikt for unge mennesker og vi fik også 
prøvet af, at køre udendørs spinning, når vejret tillod det. 

I vores nedlukningsperiode fik vi lakeret gulvet i hele fitness. Noget af en proces, da alle 
maskiner skulle flyttes, så det blev gjort af to omgange. 

Efter sommerferien startede vi op med følgende hold, indenfor: Bodyfitness, TRX, rygtræ-
ning (ny træner Anja), Allround fitness, ungherning, spinning både formiddag og aften. 

Vores medlemstal siger 235 medlemmer incl. personalet i fitness, rigtig flot, men det kan 
godt mærkes at vi har haft Corona de sidste par år. Vi håber på et nogenlunde normalt år i 
2022. Vi har en god og sund økonomi. 

Tusind TAK til alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og personale i fitness, uden jer, 
havde vi ikke et fantastisk FiTNESS, hvor folk trives ved at komme. Tusind TAK til Birthe 
Bro og Birthe Nielsen for deres arbejdsindsats. De er nu stoppet som servicemedarbejder i 
fitness efter ca. 10 år. Tak til personalet i SKI for at sørge for tingene, når vi ikke lige er til 
stede. 

Nyheder fra fodboldudvalget. 

Så er forårssæsonen 2022 i gang for fodboldafdelingen. De fleste hold er begyndt at træne 
og snart går turneringen også i gang. 
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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.  

Foråret byder som tidligere på målmandstræning ved ekstern træner Jimmi Riisom og hvis 
alt går efter planen står vores overdækkede skur klar til brug.   

Og så ser vi frem til Vildbjerg Cup som i år ligger torsdag til søndag i uge 30. 

Stor ros skal igen lyde til alle vores frivillige, som uge efter uge står klar med lærerig og 
sjov træning for vores fodboldspillere! 

Årsberetningen for fodboldudvalget  

Efterårssæsonen 2021 startede desværre ikke ud med Vildbjerg Cup for 2. år i træk grun-
det COVID-19, men ikke desto mindre har vi haft en rigtig god efterårssæson, hvor alle har 
kunnet træne og spille kampe uden nævneværdige restriktioner.  Sæsonen endte med at 
vores serie 4 herrehold sluttede efteråret af med at rykke op i serie 3 med en flot 2. plads i 
puljen, hvilket blev fejret med champagne på stadion. Ved samme kamp blev den nye mål-
tavle ved 11-mands banen også brugt for første gang. 

Efteråret har igen budt på målmandstræning med en ekstern målmandstræner. Det er nu 
3. sæson vi har kunnet tilbyde det til klubbens målmænd og det er en bragende succes. 
Det fortsætter derfor naturligvis også her i foråret.  

Som mange nok har set eller hørt tale om er fodboldafdelingen i gang med at bygge et 
skur på stadion. Det har været undervejs i lang tid nu, men omkring 1. april i år håber vi 
det endelig står færdigt, hvilket vi markerer med et lille traktement for vores medlemmer.  

Udvalget har igennem længere tid arbejdet med at systematisere og strukturere udvalgs-
arbejdet og vi er kommet rigtig langt og arbejdet vil naturligvis fortsætte.  

Til slut vil jeg gerne sige tak til både spillere, trænere og de ikke mindre end over 40 frivilli-
ge i fodboldafdelingen. Der bliver brugt utrolig mange timer på fodbold i Vinding UIF og 
intet at det var muligt uden de frivillige kræfter. Det er så fantastisk og rigtig vigtigt for vo-
res lille landsbysamfund. 

 

https://vinding-uif.dk/fodbold/
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Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Et STORT glædeligt gensyn skal der lyde fra gymnastik udvalget. 

Vi glæder os meget til at vi d. 19 marts 2022 kan invitere til årets gymnastik opvisning I 
Sørvad idræts & kulturcenter fra 10.00 til 13.00 

Vi har i år knap 200 Gymnaster, trænere og hjælpetrænere som glæder sig til at vise hvad 
de har øvet sig på gennem sæsonen.  

Vores minirytme piger og rytmeholdet skal I år til Vind som gæstehold d.12 marts. Pigerne 
glæder sig meget til at få en lille general prøve inden den store dag i Sørvad. 

Vi har igennem de sidste par år ikke kunne afholde gymnastik opvisning, derfor vil vi som 
udvalget gerne takke alle frivillige som har hjulpet os igennem denne sæson.   

Det at være frivillig har den største og afgørende betydning for at alle aldre kan have det 
sjovt i deres gymnastik timen. Som træner i gymnastik har vi det sjovt sammen i træner 
teamet, vi tager på kursus og planlægger dagens træning sammen, så alle er med i fæl-
lesskabet på de forskellige hold. Så hvis du sidder med en træner/hjælpe træner gemt i 
maven så tag kontakt til gymnasiet udvalget, du finder kontakt oplysninger på 
www.vinding-uif.dk/gymnastik. 

Årsberetning for gymnastikudvalget. 

Efter to år præget af aflysninger af træning og nedlukninger i længere perioder samt aflys-
ning af vores gymnastikopvisninger kan vi nu stå her i 2022 og kigge frem mod vores 
gymnastikopvisning, som endelig ser ud til at lykkes! Det glædes vi over! 

Men vi glæder os også over, at vi her efter to år med Corona, kan se tilbage på vores sæ-
son 2021/2022 som en sæson hvor børn, unge og voksne stadig har lyst til at mødes om-
kring gymnastikken. Vi har i år lige knap 200 gymnaster, trænere og hjælpetrænere. Der-
udover har vi 22 folkedansere. Det er dejligt, at vi igen kan samle en flok til folkedans efter 
sæsoner hvor de ikke kunne komme i gang. 

Foruden vores tre børnehold, springhold, to rytmehold samt voksenhold har vi i denne sæ-
son tilbudt et nyt hold for 0. - 2. klasse. Minispring hvor der igennem øvelser og leg, har 
været et lidt tidligere fokus på læring af springgymnastik. Derudover har vi lige nu et nyt 
bækkenbundshold i gang og i løbet af foråret kan vi tilbyde et nyt Dance Fitness hold. 

http://www.vinding-uif.dk/gymnastik
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Det er dejligt at vi har mulighed for at tilbyde en bred vifte af forskellige artet gymnastik og 
dans til alle aldre. Til den kommende sæson vil der blive kigget på hvilke hold, vi fremad-
rettet skal tilbyde vores gymnaster, da vi kan se at efterspørgslen på tilbud har ændret sig. 

Som udvalg syntes vi det er vigtigt, at vores trænere får et tilbud om kurser, så de har mu-
lighed for at få inspiration og nye ideer. I denne sæson havde vi besøg af Klaus Højen fra 
gymnastikkurser.dk. Med udgangspunkt i vores egne redskaber, inspirerede Klaus til, 
hvordan vi helt fra de 0 – 3 årige og op til de ældste børn kunne bruge vores redskaber i 
den ugentlige træning. En dejlig dag med sved på panden, læring og hyggeligt samvær. 

Nu nærmer tiden sig, hvor sæsonen skal sluttes af med en forhåbentlig flot gymnastikop-
visning! Det føles som meget længe siden, at vores gymnaster har fået lov til at vise hvad 
de kan. Lørdag den 19. marts klokken 10.00 til 13.00 glæder vi os til at fylde hallen med 
flot gymnastik og dejligt samvær. I år får vi besøg af Juniorholdet fra Holstebro   

Selvom Corona nu snart - forhåbentlig - er et overstået kapitel, har den desværre også 
haft indvirkning på vores opvisningstøj. Som så meget andet, har firmaet bag ikke kunne 
skaffe de bestilte dragter hjem til os. Derfor har vi i år valgt en billigere løsning. Til gen-
gæld syntes vi at det sparede beløb skal komme vores gymnaster og alle her i Sørvad til 
gode. Vi kan derfor invitere til et Hop og Rul arrangement lørdag den 23. april. Her vil hele 
hallen blive fyldt med hoppeborge, rutsjebaner, rodeotyr og meget meget mere! Vi er sik-
ker på, at det bliver en sjov dag for alle der har tid og lyst! 

Her til slut vil jeg gerne sige tak til Vita for et altid godt samarbejde. Tak til vores trænere 
og hjælpetrænere, for jeres indsats i sæsonens løb. Og til slut, tak for samarbejdet i gym-
nastikudvalget. Det har været en fornøjelse at være en del af de seneste år! Held og lykke 
til jer fremover! 

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Årsberetning for Krocketudvalget. 

Vi har i haft et godt klub år. Vi har været 20 medlemmer. Vi har deltaget i HB møder, nogle 
gode møder. Når det kunne lade sig gøre. 

Vi har to hold med i turnering i år. Et A2 og et B1 hold. B1 holdet vandt holdturneringen og 
kom dermed med til landsmesterskabet i Spjald. Her vandt de Danmarksmesterskabet, 
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holdet bestod af Elly Pedersen, Mads Pedersen, Vagn Bro og Else Hoffmann. Stort tillykke 
til dem. 

Vi har deltaget i stævner når vi synes det var forsvarlig på grund af Corona. Vi har i år ind-
til nu trænet udendørs to gange om ugen. Vi har haft nogle gode træningsdage med man-
ge deltager. Tak for det.  

Vi har haft løbende snak i krockethuset, når der var behov for det, i stedet for bestyrel-
sesmøder. Og i øvrigt har vi deltaget i DGI s aktivitetsmøder.  

Vi har igen i år afholdt vores stævne hvor vi har udpeget vores Sørvad mester. I år blev 
det Else Hoffmann. Tillykke til Else. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det år der er gået. Tak for godt samarbejde.  

Fremtiden. Vi begynder ved sommertid at træner mandage og torsdage kl. 13.30. Vi for-
venter at være aktiv i både i vores egen træning og stævne samt i DGI stævner. Vores mål 
er en god klub år med mange nye medlemmer og en god klub ånd. Vi håber næste år bli-
ver et mere normalt år. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Årsberetning for Petanqueudvalget. 

Velkommen til Generalforsamling. 

Et tilbage blik på året 2021. Et håbets år med turnering og Corona. 

Vi har deltaget i DGI´s turnering med tre hold, to i B rækken og en i C rækken. Vi klarede 
det godt i begge rækker, med en fjerde plads og to syvende pladser. 

Vi har ikke deltaget i DGI`s stævner, på grund af Corona. 

Trehøje mesterskaberne blev afviklet i august, hvor vi deltog og Vildbjerg vandt igen. 

Venskabs klubben i Abildå, havde vi ingen stævne kampe med på grund af Corona. 

Vort samarbejde med skolen i forbindelse med motionsdagen, blev aflyst på grund af Co-
rona. 
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Trænings dage er stadig;  Mandag og Onsdag fra kl. 9.30 – 11.00. 

Til slut vi jeg gerne takke skolen – Vita i Ski – og ikke mindst bestyrelsen for et godt sam-
arbejde. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Vi har valgt at slutte denne sæson torsdag, den 24.3.2022 med et arrangement i SKI med 
frokost, sang og måske med en lille overraskelse. 

I september går vi igen i gang med en ny sæson og håber på mindst lige så mange delta-
gere. Vi er p.t. 25 medlemmer. 

Vi fortsætter dog endnu nogle gange med bowls, så vi har stadigvæk en aktivitet, vore 
medlemmer kan benytte sig af. 

Årsberetning for Senioridrætsudvalget. 

Sørvad Senioridræt startede denne sæson med en tur til Præstbjerg Naturcenter den 19. 
august 2021. Nogle gik en tur rundt om søen. Vi havde en god formiddag, hvor vi samle-
des i de lejede lokaler og fik kaffe med brød og hyggede os i et par timer. 

Gymnastikken startede den 16. september, hvor vi var 19 personer. Hver torsdag til og 
med den 2. december fik vi lov til at afholde vore aktiviteter, hvorefter vi lukkede ned. Da vi 
igen den 13. januar startede op, var det med nogle Coronaregler, der skulle overholdes. 

Vi er omkring 20 deltagere hver gang ud af vore 24 medlemmer. Man kan jo være forhin-
dret. Sidste dag i denne sæson bliver den 24. marts, hvor vi afslutter med en frokost, som 
Vita har lovet at stå for. 

Vi har også fået gang i bowls, hvor vi mødes i SKI hver tirsdag fra kl. 13,45 til kl. 15,30. Vil 
man prøve det, skal man bare møde op. Vi er så heldige, at vi har fået en dygtig spiller, 
der hedder John Lauritsen til at starte os op. Det er dejligt, at nye tilflyttere også kommer i 
SKI for at deltage i vore aktiviteter. Indtil videre er det gratis at spille, blot man er medlem i 
en af vore afdelinger i VUIF. 

Til slut vil jeg takke Vita i SKI, bestyrelsen og de 2 trænere for godt samarbejde. 
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Nyheder fra Støtteudvalget. 

Årsberetning for Støtteudvalget. 

Ja det blev så til en lidt længere sæson. Vi var spændte på, om vi kunne samles til banko 
igen, men det gik helt fint med omkring 70 spillere. 

Vi har støttet med 10.000 kr. til friluftsspillet ”På sporet af Sørvad” og 25.000 kr. til over-
dækning på stadion. 

Vi var godt i gang med at arrangere julebanko men desværre måtte vi atter en gang lukke 
ned. 

Vi har gevinsterne, så nu holder vi påskebanko i stedet. Den sidste søndag inden påske – 
den 10/4-22. Vi håber at se rigtigt mange alle velkomne. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Årsberetning for Svømmeudvalget. 

Endnu et år er gået i Coronaens skygge, og det er tid for svømmeudvalgets beretning.  

Vi havde en god sommersæson med mange glade børn i vandet. Der kunne dog godt ha-
ve været lidt flere voksensvømmere i friluftsbadet. Vi blev dog lidt udfordret på livredder-
posten, men det blev løst ved gode medlemmers hjælp. Tak for det. 

Vintersvømning er kommet godt i gang efter en lidt tøvende start, men nu er der pænt med 
både familiesvømmere og voksensvømmere. Ligesom resten af samfundet har der dog 
været færre til stede efter nytår på grund af smitte, men nu ser det ud til at gå fremad. 

Tak til samarbejdet i udvalget og tak til Vita. 

                                                                                                                                                                    

 

Venlig hilsen 
Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 


