Nyhedsbrev – februar 2015.
Har du lagt mærke til at det er blevet lidt lysere – og dagen lidt længere?
Så er det – blandt meget andet – snart tid til årets generalforsamling, årets gymnastikopvisning og
årets interne stævne i badminton!!!
Mere om det senere… først lidt om ”siden sidst”!

Stor succes til børnebanko
I december var der lagt op til hyggeligt jule-børne-banko… og det blev igen en stor succes!
80 spillere havde en god eftermiddag, med mange gevinster og godt humør.
Var du ikke heldig at vinde noget?? Der er en ny chance til december – støtteudvalget har lovet at
gentage den nye tradition 
Støtteudvalget vil også gerne takke for at nytårskrudtet blev købt hos Vesterholm i Aulum. Det gav
3000 kr. til kassen i støtteudvalget (udvalget går med reklamer i Sørvad, fra Vesterholm – og får
derfor 10% af omsætningen fra salg i Sørvad).

Hvem får idrætspris i år??
Kom og se det til generalforsamlingen onsdag d. 25. februar kl. 19 – 21, i SKI.
Et par hyggelige timer, hvor du kan høre lidt om hvad året har givet – og lidt om nye planer.
Bl.a. har foreningen jubilæum i år!!

160 elever fra Lægården… og vores egne dygtige!!
Hver uge mødes over 250 gymnaster fordelt på 11 hold i Glassalen og Hallen i SKI. De bliver holdt
til ilden, af 25 dygtige og engagerede frivillige trænere og hjælpetrænere.
Søndag d. 15. marts, glæder vi os til at se alle interesserede til vores gymnastikopvisning i SKI.
Her vil holdene vise, hvad de har arbejdet med i denne sæson.
Og bemærk, at opvisningen i år allerede er kl. 10.00.
Efterskole-gæsteholdet i år, er Idrætsefterskolen Lægården fra Holstebro. De kommer med over
160 elever og et flot opvisningsshow.
To hold, SpringKaos og Rytmepigerne deltager søndag d. 8. marts ved Forårsopvisningen i Gråkjær
Arena i Holstebro.
Der er afslutning på alle hold i uge 12 – ugen efter vores egen gymnastikopvisning.
www.vinding-uif.dk

Har du set pokalen for Trehøjemesterskabet??
D. 24. januar afholdt vi vores Trehøjemesterskab i badminton igen med stort antal besøgende fra
andre klubber. Der blev spillet tæt ved 100 kampe fordelt over børne- og unge rækker, samt
motionister og serie spillere. Det var en rigtig god dag, med mange tætte og spændende kampe.
Vinder af dette års Trehøjemesterskab blev Vinding Ungdoms- og Idrætsforening… (se bare i
pokalskabet )
Som arrangører er vi altid glade for at se den lokale opbakning, samt at se at der kommer flere og
flere fra andre klubber. Det betyder at det er muligt at fortsætte det gode arbejde vi har i klubben,
samt at man til daglig kan motivere sig til at træne lidt hårdere, da man jo gerne vil være med til at
sikre at pokalen forbliver i VUIF regi!
Vi skal igen i år afholde Internt stævne, hvor der skal kæmpes om retten til at kalde sig
klubmester. Det har altid været en rigtig dejlig dag med mange kampe, og det håber vi, at det
bliver igen i år. Internt stævne bliver afholdt d. 7. marts 2015.
Vuif badminton håber at vi mødes i hallen igen og kan krydse ketsjere i fremtiden!

Og køerne vil danse…
Søndag d. 19. april er der økodag igen hos Kirsten og Jens Bernhard, på Aulumvej.
Du kan se køerne danse, og mange andre sjove og spændende ting. Vi har fået lov at stå for
kaffebaren igen – så kig gerne forbi! Tidspunkt lægges på hjemmesiden senere…

Om lidt skal vi gå eller løbe igen…
Torsdag d. 4. juni har vi Sørvadløb igen – det blev besluttet lige efter sidste års løb (og lagt ud på
flere løbekalendere i Vestjylland) – så vi fortsætter den gode tradition med ”aftenen før
Grundlovsdag”…
Du må gerne begynde at træne 

Se på hjemmesiden…
… hvis du fx mangler et tidspunkt for en aktivitet.
Enten kan du finde det på siden – og ellers kan du altid finde tlf.nr. til en du kan spørge.
Måske er der også nogle billeder du ikke har set??? God fornøjelse på www.vinding-uif.dk

På gensyn til en eller flere aktiviteter 

Mange hilsner VUIF.

www.vinding-uif.dk

