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Nyhedsbrev – november 2020 

Nyheder fra formanden: 
Spændende foredrag i 2021 med Daniel Rye. 

I 2019 havde vi arrangeret et særdeles spændende foredrag med Anja Ringgren Lovén. 

Det blev en virkelig gribende og spændende aften. Jeg er helt sikker på, at alle der deltog 

havde en god aften. Det har desværre ikke været muligt at lave et sådant arrangement i 

år. Det har Coronaen spændt ben for. Vi har allerede nu set frem mod næste år, hvor vi vil 

afvikle et foredrag som vi forventer bliver mindst lige så spændende og gribende.  

Vi har beslutte at afholde et foredrag med Daniel Rye. Daniel 

Rye sad i 2014 – 2015 398 dage i fangenskab ved ISIS i Syri-

en. Han var den sidste der kom levende ud derfra. Nogle af jer 

har måske set filmen ”Ser du månen Daniel”. Denne film fortæl-

ler om hans oplevelser i et sandt helvede, hvor hovedparten af 

hans medfanger blev halshugget. Filmen kan for øjeblikket ses 

på Viaplay. Daniel Rye er for øjeblikket TV aktuel i DR2 pro-

grammet ”Ud af mørket”, hvor han beskæftiger sig med livs-
traumer. Der sendes seks programmer i serien. 

Vi har lavet aftale om, at Daniel Rye kommer til Sørvad onsdag 

den 29. september 2021, så håber vi der er styr på Coronaen. 

Vi forventer at gennemføre foredraget i Store sal, men skulle vi 

have behov for mere plads til arrangementet, så har vi lavet 

aftale med KFUM Håndbold om at vi kan låne hallen den aften. Foredraget gennemføres 

som et samarbejde med Vinding Vind foredragsforening. 

Vi har hørt en del om foredraget, og alle har været vildt begejstrede for det. Vi kan også 

se, at stort set alle steder hvor han har holdt foredrag har der været udsolgt, så skriv det 

allerede nu ind i jeres kalender. Der venter jer virkelig en spændende og gribende oplevel-

se. I hører nærmere når vi starter for billetsalget, men det kunne jo være en ide til en jule-

gave. 

Padel bane. 

På baggrund af bl.a. indstilling fra Vinding Ungdoms- og Idrætsforening er Forretningsud-

valget for Sørvad Kultur- og Idrætscenter ved at se på mulighederne for at etablere en Pa-
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del bane i tilknytning til SKI. Det blev på det seneste møde i Forretningsudvalget for SKI 

besluttet at arbejde videre med projektet, og hvordan det skal finansieres. 

Mandag den 2. november blev der afholdt et indledende møde med A-Sport fra Skive. Her 

blev der lavet aftale om, at de laver et overslag over etableringsomkostningerne. Forret-

ningsudvalget tager mandag den 16. november til A-Sport i Skive for at se den bane de 

har opstillet der. Herudover skal vi sammen med dem have drøftet den videre håndtering 

af projektet. 

Klubdragter. 

Husk at I kan købe klubdragter ved Sportigan i Vildbjerg. Det vil være en fin julegaveide til 

alle. Klubdragterne sælges stadig til en fantastisk god pris. 475 kroner for en voksen dragt, 

og 275 kroner for en børnedragt. Såfremt I ønsker navnetryk på, så koster det 50 kroner 

ekstra. Det kan kun lade sig gøre at holde denne lave pris fordi vi har sponsorer der dæk-

ker lidt af udgiften, herudover støtter foreningen også med et pænt beløb for hver solgt 

dragt. 

Alle vores 32 Ukrainske spillere har købt vores klubdragt. Det synes jeg er rigtigt flot. Det 

vidner om at de gerne vil være gode repræsentanter for vores forening. 

Årets lokale forening. 

I år prøvede vi at indstille VUIF til prisen som årets lokale forening. Der var mulighed for at 

vinde op til 100.000 kroner, men forudsætningen for at kunne komme i betragtning til den-

ne pris var, at vi fik nok stemmer til at blive blandt de 20 med flest stemmer på landsplan 

og blandt de 10 med flest stemme på regionsplan. Vi må desværre konstatere, at vores 

stemmer ikke rakte så vi kunne komme i betragtning. Vi fik 198 stemmer. Det rakte til en 

placering som nummer 150 på landsplan og som nummer 44 på regionsplan. I forbindelse 

med afstemningen kunne dem der stemte på foreningen skrive hvorfor de stemte på os. 

Der er kommet mange særdeles positive kommentarer fra rigtigt mange. Tak til alle jer der 

støttede os. Måske prøver vi igen til næste år. 

Nyheder fra Amatørudvalget. 
VUIF´s Amatørudvalg er i fuld sving med de mange forberedelser til friluftspillet ”På sporet 
af Sørvad”, som spilles fra den 31/8 til den 4/9 2021. 

Det er et nyskrevet fiktivt stykke med mange lokale historiske begivenheder om hvordan 

Sørvad blev til som by. Stykkets handling sker mellem 1920 og 1935. Der er et bredt per-
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songalleri, som vi følger gennem deres op- og nedture, 

kamp og kærlighed, ulykke og forsoning. 

Det kræver rigtig meget koordinering og rigtig mange fri-

villige hænder og kræfter at gennemføre et sådant arran-

gement.  

Lige nu er vi i gang med at finde flere mænd, der vil stå 

på scenen. De er som altid en mangelvarer, så hvis du 

har lyst eller kender nogen der har lyst, så skal du endelig 

sende dem vores vej. Vi kan kontaktes på mobil nummer 

2441 5279 eller på mail lenep1985@gmail.com. 

Hvis du har mere lyst til at yde noget praktisk bistand, er 

det samme nummer og mail adresse du kan henvende 

dig på. Ring eller skriv og fortæl lidt om hvad du har lyst til 

at bidrage med. 

Vi håber på at høre fra rigtigt mange interesserede. 

Nyheder fra Badmintonudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 
Vi har den store fornøjelse, at vi i dette efterår har fået 4 nye instruktører. Jimmy Søren-

sen, Jeppe B. Olesen, Christina Hansson som instruktører i Fitness og holdtræning. Loui-

se Carlsen er lige blevet færdig som Indoor Cycling instruktør. Tag godt imod dem og brug 

dem, når du/I mangler inspiration til træning og evt. et nyt træningsprogram. Alle instruktø-

rer arbejder hårdt for at gøre det bedste for vores medlemmer, også i denne tid hvor der 

skal tages særlige hensyn. Se mere på Facebook eller på vores hjemmeside. 

Der er fortsat plads til flere medlemmer i vores fitnesscenter, så kom op af sofaen og be-

gynd at træne i Sørvad Fitness. 

Pga. af nye retningslinjer vedr. Covid-19, har vi rettet vores holdstørrelser ned til max 9 

deltagere i glassalen. Da efterspørgsel efter holdtræning har været stort, har vi oprettet et 

ekstra hold torsdag kl. 18.30 - 19.30. Det er meget vigtigt at du husker at melde fra, hvis 

du står på et hold, så en anden kan få pladsen, gerne i god tid. Er du på venteliste får du 

lenep1985@gmail.com


 

Støt vores sponsorer – de støtter os! 
 

 
 

www.vinding-uif.dk 
~ 4 ~ 

en mail, når du kommer på holdet. Spinningholdene kører med max 8 deltagere. Forsam-

lingsforbuddet gælder ikke ved ophold/træning i fitness, hvor der må være 15 personer 

tilstede, grundet rummets areal. Hold afstand, brug håndsprit og sprit af efter dig selv. 

Husk vi har åbent fra kl. 05.00-22.00. 

Vi har et par "gamle" spinningcykler til salg. De kan købes for kr. 1.295,- pr. styk. 

Nedenfor kan du se vores holdoversigt: 

Ugedag Hold Tid Instruktør Hold 
start 

Hold af-
slutning 

Mandag Spinning/Indoor Cycling 08.30-09.30 Conni 07.09.20 26.04.21 

Mandag Body Fitness/rygtræning 17.45-19.00 Birthe 14.09.20 22.03.21 

Mandag Funktionel Basis 19.00-19.45 Michael 19.10.20 15.03.21 

Mandag Spinning min. 3 deltagere 18.00-18.40 Steffen 07.09.20 26.04.21 

Tirsdag Spinning min. 3 deltagere 20.00-2045 Louise 17.11.20 27.04.21 

Onsdag Spinning min. 3 deltagere 17.30-18.30 Pernille 09.09.20 28.04.21 

Onsdag Ung Herning (lukket hold) 15.15-16.15 Bente 21.10.20 25.11.20 

Torsdag Allround træning 18.30-19.30 Skiftende 29.10.20 ?? 

Fredag Vinding Skole (lukket hold) 12.30-13.30 Bente/ Kurt 30.10.20 13.11.20 

Fredag Rygtræning/TRX 16.45-17.45 Christina 25.09.20 19.03.21 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Krocketudvalget. 
På baggrund af Corona, har det været et meget specielt år med restriktioner og sprit. 

http://www.soervadfitness.dk/index.php/online-tilmelding/tilmeld-dig-bodyfitness
http://www.soervadfitness.dk/index.php/online-tilmelding/funktionel-basis
http://www.soervadfitness.dk/index.php/online-tilmelding/indoor-cycling
http://www.soervadfitness.dk/index.php/online-tilmelding/indoor-cycling
http://www.soervadfitness.dk/index.php/online-tilmelding/rygtraening
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På trods af Coronaen har vi formået at have nogle gode træningstimer og socialt samvær 

under overholdelse af de gældende restriktioner. 

Vi har ikke spillet turnering i år, men nogle medlemmer har dog deltaget i enkelte stævner. 

Siden sidst har vi fået to nye medlemmer. Det er dejligt, men der er stadig plads til flere, så 

kom kun frit op for at prøve at spille. I risikerer kun at blive grebet af det. 

Vi træner hver mandag og torsdag klokken 13.30. Fra den 23 november starter vi vores 

vintertræningsplan, så der starter vi klokken 13.00, så kan vi nå at spille færdig inden det 

bliver for mørkt. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 
Fra Senioridrætsafdelingen kan vi meddele, at der på grund af Coronaen, er lukket ned 

indtil den 26. november. Får vi ikke lov til at starte op igen til den tid, så bliver der ingen 

aktivitet i afdelingen, før i begyndelsen af 2021. 

Vi vil gerne, men må desværre ikke. 

Nyheder fra Støtteudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 
Intet denne gang. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 
Intet denne gang. 

Venlig hilsen 

Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 


