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

På Folkemødet var jeg, som forkvinde i en
idrætsforening, inviteret med til en debat
arrangeret af Ældresagen og DGI.
Debatten handlede om de 60+ årige og idræt.
I panelet var repræsenteret kommunen,
politikerne, en idrætsudøver og så en forkvinde for
en idrætsforening - mig!
I Nyvest har vi tæt ved 900 medlemmer, ca. 150 af
dem er 60+'ere.
Disse (lad os kalde dem) ældre aktive i Nyvest, er
repræsenteret i alle afdelinger og træner på både
"elite" og motionsniveau. De er også aktive i både
bestyrelser, som trænere og som frivillige ved
arrangementer i afdelingerne og ved f.eks.
loppemarkedet.
En frivillig forening som vores er ikke andet eller
mere, end det vi hver især byder ind med. En
frivillig forening som vores har ikke andre eller
flere tilbud end dem vi selv skaber.
Alle de ildsjæle der brænder for deres idræt og
byder sig til for fællesskabet, alle de der "bare"
træder til fordi der er brug for det, er dem der
skaber en forening og et fællesskab som det vi har
i Nyvest.
Tak til alle jer - unge som ældre - der tager et
ansvar for at vi har en idrætsforening med et godt
fællesskab og fantastiske idrætstilbud til alle aldre.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

http://nyvestbadminton.dk/

Onsbækløbet
Torsdag den 4. august 2016 afholdes
Onsbækløbet i det spændende og afvekslende
terræn ved Onsbæk.
Start og mål er ved den gamle kiosk ved
Onsbæk på hjørnet af Søndre Ringvej og
Stampen Vej 1.Børneløb: 2,4 km med start kl.
18.15.
Voksenløb: 4,6 km med start kl. 19.00.
Forhåndstilmelding foretages på www.
nyvestatletik.dk.
Det vil ligeledes være muligt at tilmelde sig
på dagen på startstedet fra kl. 17.15. Bemærk
at der opkræves et ekstragebyr på kr. 10,- ved
tilmelding på dagen.

Så nærmer det sig at vi skal spille lidt fjerbold
igen!
Sæson 16/17 starter den 29 august kl. 19 i
Åkirkeby hallen.
Og vi træner i Nyvest om onsdagen kl. 19.30 ,
vi glæder os til at se alle disse fantastiske
spillere på banen igen.

Idrætsmærketræning
Træning til Idrætsmærket starter mandag den
15. august kl. 18.15 på Vestermarie Skole.
Herefter trænes der hver mandag til og med
den 19. september.
Læs mere om idrætsmærketræningen på
hjemmesiden.
Løbetræning
Husk, at der trænes i skoven fra Planteskolen
mandag og onsdag kl. 17.00 samt lørdag kl.
14.00.
Flexløberne træner endvidere mandag kl. 9.30
fra Planteskolen og torsdag kl. 9.30 fra et eller
andet sted på øen (for info om startsted
kontakt Lis Dahl: 2369 7953 eller Sukey
Brown: 2328 9128).

http://www.nyvest.dk/fodbold/

Hilsen
Kirsten
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http://www.nyvest.dk/gymnastik/

http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html

Vi producerer sunde fødevarer!
Anders Ipsen
Præstegård
Henrik Munk
Klinthus
Torben Sonne
Vellensbygård
Jens Koefoed
Vestergård
Jens-Axel Hjorth-Larsen
Sosegård
Keld Hansen
Dueløkke

Georg Nielsen
Tingfogedgård
Kaj Hansen
Kildesgård
Johnny Larsen
Blemmemølle
Gunnar Blem Kofoed
Ringebygård

Jørn-Erik Koefoed
Store Bakkegård
Karsten og Birgitte
Hyldebrandsgård

Flemming Koefoed
Brunsgård
Jens Georg Hansen
Søndregård
Hans Henrik Viborg
Hovedgård
Jesper Koefoed
Spageregård
Jan Seerup
Lille Bjergegård
Torben Blem Kofoed
Lillegård
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http://www.nyvest.dk/skytter/

Nu er vi kommet igennem med ansøgningen til
Realdania`s ansøgning ”Underværker”.
Vi håber I vil give jeres positive mening ved at gå
ind på følgende side:
www.undervaerker.dk
Kan vi få mindst 200 og selvfølgelig gerne mange
flere ”synes om” inden 1. august 2016 så vil
bedømmelsesudvalget lade projektet gå videre, og
det er dem, som tager beslutningen om projektet
ny skydebane 15 m med opholdslokaler m.m.
”Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter i centrum”
kan gå videre.
Vi håber på at de sidste ”synes om” kommer snart.
Venlig hilsen
Susanne Pihl
Kasserer i Nyvest Skytteforening

Holdstafet med riffel & løbesko
Otte hold kæmpede onsdag d. 22. juni, om at
vinde Nyvest biatlonstafet, en disciplin der kræver
udholdenhed, fokus og høj hastighed!
Det var onsdag den 22.juni, Nyvest Skytteforening
afholdt den første holdstafet i Vestermarie
plantage. En stafet som efterhånden er blevet mere
og mere populær blandt bornholmerne. For
selvom meget få af deltagerne havde prøvet
sporten før, blev stillingen alligevel meget tæt

blandt de otte deltagende hold. Kun 3 minutter
adskilte første og tredjepladsen men alligevel så
formåede vinderholdet, bestående af Nicolai
Andersen, Jeppe Larsen og Frederik Koefoed, at
slå Viking atletik som kom på en flot andenplads,
og Nyvests andet foreningshold som fik en
tredjeplads. Dagen forløb også efter planen og en
stærk viljestyrke sørgede for, at alle hold fik
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konkurrence fra start til slut. Og ikke mindst blev
der lavet gode starter, overhalinger, og skudt
hurtigt og godt. Alle deltagende hold gennemførte
da også de i alt 4,5 obligatoriske kilometer, men
da skydningen også spiller en faktor, måtte alle
holdene se sig tvungne til at tage en strafrunde,
når fokusset svigtede på banen.
Trænerne Sven Jensen, Sven Erik og Susanne Pihl
var også begejstrede for det store fremmøde og
den interesse der blev vist. De vil gerne rette en
stor tak til de frivillige hjælpere og sponsorer, som
var med til at gøre stafetten mulig.
Nyvest skytteforening håber, at den næste
holdstafet den 7. september vil være lige så
succesrig med ligeså mange deltagere, høj moral
og god sportsånd.

Vinderholdet bestående af Jeppe, Nicolai og
Frederik.

Starten gik uden problemer for første runde.

Politiet kæmpede hårdt, men riflen var vist ikke
helt ligesom en pistol.

Strafrunderne blev taget med højt humør og
høj hastighed.
hold 1

1
2
3

Bornh. Politi hold 2
Poul Bjerregaard
Karla Bjerregaard
Konrad Bjerregaard

hold 2

4
5
6

hold 6

16
17
18

BRSB frivillige
Emil Gørløv
Sofie Wolsing
Bo Sonne

Politihjemmeværnet
Chano Larsen
Kjeldsen
Christian

hold 3

7
8
9

hold 7

19
20
21

Vikings løbeklub
Martin Pihl Sode
Peter Hauge Madsen
Per Munch Jensen

Nyvest hold
Nicolai D. Andersen
Jeppe Juul Larsen
Frederik Koefoed

hold 4

10
11
12

hold 8

22
23
24

Nyvest hold
Theis K. Hounsgaard
Sebastian Groth
Oliver M. Kjær

Welas Droner
Shannon
Sisse
Louise

hold 5

13
14
15

Bornh. Politi hold 1
Michael Mortensen
Stig Westh
Marlene Jensen

placering hold nummer

Tid

strafrunder i alt

1. Guld

hold 3

41 min 16 sek

10

2. Sølv

hold 7

42 min 56 sek

20

3. Bronze

hold 8

44 min 11sek

16

Nr.4

hold 6

49 min 15 sek

22

Nr.5

hold 1

51 min 14 sek

15

Nr.6

hold 2

54 min 29 sek

21

Nr.7

hold 5

59 min 56 sek

22

Nr.8

hold 4

68 min 22 sek

31
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
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