-Nyhedsbrev – november 2018
Nyheder fra formanden:

Klubdragt Vinding Ungdoms- og Idrætsforening
Så er det muligt at købe Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings nye klubdragt til en særdeles
favorabel pris.
Klubdragten fås i følgende to versioner:




Grå hættetrøje med sorte bukser
Grå Half Zip trøje med sorte bukser
Klubdragten sælges kun samlet

Klubdragt voksen:
 Pris: 475 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 700 kr. og for hættetrøje 750 kr.)
 Størrelse: S, M, L, XL, XXL og XXXL.

Klubdragt børn:
 Pris: 275 kr. (Pris uden tilskud for Half Zip 600 kr. og for hættetrøje 650 kr.)
 Størrelse: 116, 128, 140, 152 og 164.

www.vinding-uif.dk

Ekstra tryk på klubdragten:
Der kan laves ekstra tryk på klubdragten, f.eks. hvis man ønsker sit navn på klubdragten. Det
ekstra tryk aftales ved bestilling af klubdragten. Ekstra tryk koster 50 kr., der betales sammen
med betaling for klubdragten.

Bestilling af klubdragt:
Klubdragten kan prøves og bestilles ved Sportigan, Søndergade 1A, Vildbjerg. Klubdragten
kan herudover bestilles via Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside ved Sportigan.

Andet:
Den 25. november afholdes der juleudstilling i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. VUIF har en
stand, hvor det vil være muligt at prøve og bestille klubdragter. De vil så vil f.eks. kunne bruges som julegave. Klubdragten er udstillet i Sørvad Kultur og Idrætscenter.

Anvendelse af appen MinForening
På Hovedbestyrelsesmødet den 7. november fik vi en præsentation af appen MinForening. Appen arbejder sammen med Conventus, som er det system vi anvender i
foreningen til styring af vores aktiviteter
m.m. Appen er gratis for såvel brugere som
foreningen.
Appen vil give alle trænere, forældre, udvalgsmedlemmer mulighed for en bedre
styring af de aktiviteter som I deltager i.
Der kan laves alle mulige forskellige grupper, som kan sammenkædes, for eksempel
kan man etablere en familiegruppe med alle familiemedlemmer. Det vil så være muligt at samkøre de forskellige kalendere,
mor, far og børn, så man får et dagshjul,
ugehjul, månedshjul, eller hvordan man nu
vil opdele. Her vil man så kunne se alle aktiviteter fra deres private kalendere og fra
Conventus, eller det trænerne vælger at
lægge ud til dem, der er medlem af deres
gruppe. Det er selvfølgelig op til hver en-
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kelt, hvad man ønsker at samkøre.
Trænere kan f.eks. oprette en gruppe med deres hold. Her kan alle aktiviteter så lægges ind.
Det vil så være muligt at acceptere at man deltager. Det kan for eksempel være til en kamp.
Udover kalender er det muligt at kommunikere med medlemmer af grupperne. Det vil også
være muligt at gennemføre betaling. Det kan f.eks. være ved deltagelse i en eller anden aktivitet. Det vil dog ikke være muligt at betale kontingent via appen.
Vi ser rigtig mange gode muligheder i anvendelse af denne app, så vi håber initiativet vil blive
vel modtaget.
Planen for anvendelse at appen er at der vil blive lavet en workshop for vores trænere, instruktører og udvalgsmedlemmer. På workshoppen vil man blive guidet igennem appen og
alle vil få hjælp til at oprette aktiviteter til deres hold mm. Endelig aftale er endnu ikke på
plads, men jeg regner med det bliver i uge 47 og 48, på to forskellige dage, f.eks. en onsdag
og en torsdag. Det er så håbet at alle kan deltage i en af workshoppene. De vil blive holdt i
Sørvad Kultur- og Idrætscenter i tidsrummet 19.00.- 21.00.
Der vil blive udsendt invitation til at deltage i workshoppene via jeres udvalgsformand.
Når vi har gennemført uddannelse af trænere, instruktører og udvalgsmedlemmer vil der blive sendt invitationsmail ud til alle foreningens medlemmer.

Sponsorstrategi
Vi er nu kommet så langt med vores sponsorstrategi at vi har været i gang med at kontakte
mulige sponsorer.
I starten af oktober delte vi en folder ud til alle vores mulige sponsorer. Her forklarede vi vores nye strategi, og orienterede om de fire typer af pakker som sponsorerne kunne tegne sig
for. I alle pakker er der noget vi giver tilbage til sponsorerne, for at takke dem for deres store
støtte til foreningen.
Vi har nu været rundt ved de fleste mulige sponsorer. Vi er blevet vel modtaget, og enkelte
har også sagt at de synes det var et godt initiativ. En af de ting I fremover vil komme til at se.
Det er reklamer her i nyhedsbrevet. De nye sponsoraftaler gælder fra den 1. januar 2019,
men I vil dog se en enkelt reklame i dette nummer.
Den næste store opgave er, at vi skal have renoveret området hvor bandereklamerne står på
stadion. Planen er at det skal laves helt om, så det kommer til at fremstå flot og tiltalende.
Dette arbejde vil blive gennemført indenfor kort tid, så vi kan have det klar til næste år.
Vi håber I alle vil støtte vores sponsorer, idet de støtter os. Det er vigtigt at vi alle handler lokalt, så vi kan bevare vores forretninger og håndværkere. Vi er i foreningen meget taknemmelige for den uvurderlige støtte sponsorerne giver os.
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Indkøb af idrætstøj
Så er Vinding Ungdoms- og Idrætsforenings hjemmeside ved Sportigan blevet åbnet, så I nu
alle kan købe sportstøj m.m. til favorable priser. De forskellige udvalg har været på besøg ved
Sportigan for at udvælge det de synes der kunne være attraktiv for medlemmerne. I kan nu
komme ind på siden og bestille. Alle medlemmer (der har en mailadresse) skulle nu have fået
så man kan logge ind på siden. Hvis ikke kan I få det ved henvendelse til respektive udvalg.
Når I kommer ind på siden kan I også her købe vores nye klubdragt, eller gå ind under de forskellige udvalg for at se hvad der er udvalgt.
Jeg håber I bliver tilfredse med købsmulighederne. Det er løbende muligt at ændre i udvalget
på siden. Hvis I finder ud af at det er bedre med nogle andre ting, så kræver det blot at udvalget henvender sig til Sportigan og får udpeget noget andet, eller får lagt noget mere på

Nyheder fra Petanqueklubben
Der spilles hver mandag formiddag fra kl. 09.30. Desuden hver onsdag aften fra kl. 18.30 om
sommeren på banerne ved Vildbjergvej (bag ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter). Der er nu
23 medlemmer. I år er der 3 hold, der spiller turnering mod andre klubber (i alt 12 personer
+ afløsere).
Vi har plads til flere, så mød bare op!
Hvis der er spørgsmål, så kontakt formand, Bent Sørensen på tlf. 23 20 80 01.

Nyheder fra senioridræt
Ny sæson i Senioridrætten er startet op. Vi er godt 20 aktive, der mødes hver torsdag
kl. 9.00. Der startes med gymnastik, for dem, der ønsker det, og efter 15 minutter er der nogle, der spiller kort, bob eller fortsætter med gymnastik. Bente Brandt har fået hjælpeleder
med, idet Dorthe Lauvring er begyndt at hjælpe til med at lede gymnastikken.
Kl. 10.00 drikker vi kaffe og ofte, er der en af deltagerne, der læser en god historie.
Der sluttes af med sang, der er med til at slutte formiddagen af ca. kl. 11. Mød op og få en
hyggelig formiddag i SKI. Yderligere oplysninger ved Inga Poulsgaard tlf. 61 77 88 43.
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Nyheder fra Sørvad Krocketklub
Her i vintertiden spiller vi hver mandag og torsdag kl. 13.00. Vi har deltaget i stævner flere
steder. Bl.a. har vi været til Herning mesterskab, hvor et hold i B 2 fik vandrepokalen med
hjem. Der ud over har vi haft 2 hold md i turneringen, de fik begge hold en anden plads. Det
ene hold fik tilbuddet til DM i Vildbjerg og fik også her en anden plads.
Vi deltog i sommerfesten, hvor de der havde lyst kunne prøve at spille krocket.
Vi var også repræsenteret ved skolernes motionsdag, hvor vi havde besøg af ca. 85 børn.

Nyheder fra Sørvad Fitness
Velkommen til nye og gamle medlemmer. TAK for en god opstart, skønt at så mange møder
op i vores dejlige fitness center og på vores hold.
Hold godt øje med vores hjemmeside, www.soervadfitness.dk da alle vores meddelelser/nyheder kommer der.
Der kan nu bestilles fitness Fusion trænings tøj via online på vores hjemmeside. Der er 20%
rabat til vores medlemmer.
Mød os på Julemessen i Sørvad Kultur- og Idrætscenter søndag den 25. november 2018, hvor
vi blandt andet kan tilbyde en gratis body scanning.
Sæt allerede nu et stort X :
Nytårskur lørdag den 5. januar 2019, fra kl. 9.00-12.00.(mere info senere)
Fitness Tryday søndag den 27. januar 2019 fra kl. 10.00-15.00.(mere info senere)

Nyheder fra Støtte og Bankoudvalget - Husk Julebanko
Søndag den 16. december er der julebanko for børn klokken 14.00 og for voksne klokken 19.00 i Sørvad Hjemmeværnsgård. Vi spiller om flotte gevinster sponsoreret fra lokalområdet. Vi glæder os til at se jer!
Husk en støtte til støtteudvalget er en støtte til jer.
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Sørvad Outlet
HUSK! Vi holder åbent mandag-fredag
8.30 – 14.00
Gælder indtil 20 december
Kom og gør en god handel
f.eks. lys, duge, servietter, kalenderlys, led-lys,
stager, gavepapir og meget mere.

Alt til spot-priser!

Mange hilsner
Vinding Ungdoms- & Idrætsforening
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