http://www.nyvest.dk/hovedbestyrelsen.html

Nyvest hjemmesiden har længe fungeret
utilfredsstillende. Den slags kan lige som alt andet
blive for gammelt og det kan blive svært at få
"reservedele". Det er det, der er sket med vores
hjemmeside.
Sidste forår nedsatte vi et udvalg, der har arbejdet
med en ny hjemmeside.
Hvilket program skal bruges, hvilken udbyder,
hvordan skal siden opbygges, hvad skal indholdet
være, hvilke platforme skal den fungerer på osv.
Nu er udvalget færdig med oplægget, som har
været vist frem ved forskellige lejligheder - senest
på generalforsamlingen i Nyvest Idrætsforening.
Det næste der skal ske er at afdelingernes
webredaktører skal undervises, afdelingerne skal
beslutte hvad lige deres side skal indeholde og det
hele skal sættes op.
Det er målsætningen at, den nye hjemmeside
senest er oppe at køre ved den næste indendørs
sæson til efteråret.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

I alt 146 løbere, heraf 31 børn gennemførte
Nyvestløbet. Se resultaterne fra løbet på
Nyvest Atletiks hjemmeside.
Vinterens indendørstræning er afsluttet.
Men løbetræningen i skoven fortsætter
uændret. Dvs. at der trænes fra Planteskolen
mandag og onsdag kl. 17.00 samt lørdag kl.
14.00. Herudover træner flexgruppen
mandag og torsdag kl. 10.00.
I april afholdes BM Kort Cross, BM 3.000 m
og BM 10 km Landevej. BM Kort Cross
finder sted torsdag den 7. april i Onsbæk
Plantage. Tilmelding skal ske via Nyvest
Atletiks hjemmeside.

Nu vil vi gerne se nogle flere deltagere, i det
vi ved at der er mange derude der ruller, men
bare ikke er vidende om at vi er i gang i
Nyvest. Derfor… hold jer ikke tilbage med at
fortælle om dag og klokkeslæt for Rul. Vi
tror på at der bliver en større interesse i
forbindelse med den pressemeddelelse, der
kommer ud her i marts måned.
Imens vil vi tage i hallen og rulle videre.
Hilsen
Kirsten

Bornholm Ruller
Så har vi været i gang et par måneder. Vi
ruller hver søndag fra 16-18 store og små,
øvede og begyndere.
Der er nu en gruppe børn der er kommet i
gang, hvilket har gjort at der sættes særligt
ind i forhold til dem. Børnene lærer utroligt
hurtigt og er utroligt lydhøre, når vi lærer
teknikker og balance.
Børnene kan ikke klare for meget snak,
hvorfor det hedder små korte indlærings
sekvenser og derefter aktivitet og frem for alt
leg.
Og det er jo så heldigt at det samme er
gældende for de ”store børn”.
Søndagen er altså en blanding af læring og en
masse rul og så selvfølgelig leg.
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http://nyvestbadminton.dk/

http://www.nyvest.dk/fodbold/
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http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Opvisninger afsluttede en fantastisk sæson
Marts måned har stået i gymnastikopvisningernes
tegn. Først DGI’s forårsopvisning i Aakirkeby
Hallerne d. 12.-13. marts og weekenden efter
vores egen lokalopvisning i Nyvest, som fandt
sted lørdag d. 19 marts.
Til DGI’s opvisning deltog alle vores Rejsehold
med numrene 1 – 007. Alle høstede stor ros for
både seværdige opvisningsprogrammer og god
springteknik. På tilskuerrækkerne blev det
kommenteret, at det var dejligt at se så mange
drenge gå til gymnastik. Tilsvarende blev det også
bemærket, at vi havde rigtig mange pigespringere
blandt vores gymnaster 
Vores egen opvisning rundede en fantastisk
sæson af på flotteste manér. På gulvet var både
de mindste fra Ramasjang, de unge piger på New
Dance og som noget nyt også pardanserne fra
Glad Dans. Rejseholdene var selvfølgelig også på
gulvet, og så havde vi besøg af tre dygtige
gæstehold i form af DGI Bornholms Mini-Rep
samt to hold fra København, som gav fælles
opvisning: Bønder i Byen og Forstadsfruerne.
Deltagerne på de sidste to hold satte et festligt
præg på både opvisningen og den efterfølgende
fest for voksne gymnaster og forældre, som hele
180 personer i år havde valgt at deltage i.

Publikumsrekord og en særlig deltager
Vi gik lidt stille med dørene i forbindelse med
vores opvisning i år, fordi hele 525 gymnaster
skulle på gulvet. Vi ville være sikre på, at
rammerne i Nyvest Hallen kunne klare det store
rykind fra forældre og søskende til især vores
mange nye børnegymnaster. Som forventet fik vi
endnu et år med publikumsrekord! Stort tak til
vores mange frivillige hjælpere, som gjorde alt
hvad de kunne for at sikre, at dagen forløb på god
og sikker vis trods et mylder af mennesker alle
vegne.
I forbindelse med indmarchen var en særlig
deltager fra en svunden tid på gulvet, nemlig den
gamle Nylars-fane fra før sammenlægningen i
1969, hvor der både var en 6. Kreds Vestermarie
og en 15. Kreds Nylars. Fanen har været væk i
mange år, men er nu hos os igen.
Vi vil fortælle mere om vores nye, gamle fane i et
kommende nyhedsbrev. Kom derfor endelig med
historier og billeder fra arkivet til én af os i
bestyrelsen, hvis I ligger inde med dén slags.

Som noget nyt fik vi i år taget billeder af alle hold
– ikke kun opvisningsholdene – til nogle af årets
sidste træninger. I finder dem alle på vores
Facebookside
https://www.facebook.com/NyvestGymnastik/.
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åbenhed over for projektet, da det ikke er alderen, der
skal bestemme om man kan skyde.
http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html

http://www.nyvest.dk/skytter/
Bornholmsmesterskab 15 m cal. 22
Søndag den 21. februar 2016 var Nyvest
skytteforening massivt tilstede til dette års
Bornholmsmesterskab på 15 meter banerne i
Aakirkeby. Hele 14 riffelskytter fra Nyvest, ud af de 66
deltagere fik skudt de 40 gældende skud, det førte til
at hele 10 skytter fik en podieplacering og 5 af
Nyvestskytterne kan derfor de næste 12 måneder
kalde sig for Bornholmsmester.
Førstepladserne gik til følgende Nyvestskytter:
BK2 Sebastian Groth med 397/16 point
JUN2 Theis K. Hounsgaard med 398/14 point
JUN2 Martin Frederiksen med 390/07 point
VET1 Susanne Pihl med 399/21 point
Åben2 Carsten Christensen med 393/13 point
Følgende skytter fik placeringerne:
- BK4 Emil T. Kofoed fik en 3 plads
- JUN2 Ofelia Jørgensen fik en 2 plads
- Ung Stilling Oliver M. Kjær fik en 3 plads
- Åben1 Lene Pihl fik en 4 plads
- Åben2 Marianne Hansen fik en 2 plads
- Åben2 Sanne Cordua fik en 7 plads
- Åben3 Charlotte Frederiksen fik en 3 plads
- VET1 Svend E. Pihl fik en 4 plads
- VET1 Karl Dahl fik en 7 plads
Aldrig for gammel til at skyde!
DGI skydning har indgået et samarbejde med
Ældresagen, som går ud på at få vakt interesse
omkring skydning blandt den ældre generation. Så
derfor havde 12 ældre valgt dagligdagen fra mandag
den 15 februar 2016 for at afprøve det nye projekt.
Susanne Pihl kasserer og træner i Nyvest
Skytteforening, udtaler også at det positivt
overraskede hende, at der var et så stort fremmøde,
og at de medbragte en stor mængde begejstring og
lyst til at udfordre de sanser, som tidens tand nogle
gange slider på. Susanne udviser også en fortsat
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
På Nyvest Støtte- & forældreforenings
generalforsamling
d. 2.marts lykkedes at få alle poster besat,
hvorefter bestyrelsen ser sådan ud:
Erik Hørringsen (formand), Birgitte Koefoed,
John Singleton, Andy Howe og Mikkel Tved.
Ove Nielsen (kasserer udpeget af bestyrelsen)
Suppleant: Evy Poulsen
Revisorer: Christian Dahl og Ole Brandt
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