Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF

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

Allerførst i januar måned havde jeg som forkvinde
i Nyvest Idrætsforening, lejlighed til sammen med
gymnastikbestyrelsen og ikke mindst Hans-Henrik
Viborg og hans familie, at deltage ved uddelingen
af Bornholms Tidendes Sportspriser.
Vi var med fordi Hans-Henrik blev tildelt årets
lederpris for sit arbejde med springgraven.
Dels var det et rigtig hyggeligt arrangement, tilpas
med pomp og pragt, uddeling af velfortjente og
velbegrundede priser og et skønt opbud af aktører
fra den Bornholmske idrætsverden.
Dels var det et flot klap på skulderen til HansHenrik og Gymnastikafdelingen, for at tænke stort
og yde en indsats der også rækker ud over egne
interesser. En indsats der er til gavn for hele øen
og skaber mulighed for at hæve niveauet for
springgymnastikken på Bornholm.
Her vil jeg også give et klap på skulderen til hele
Nyvest, for at udvise samarbejdsvillighed,
fleksibilitet og opbakning til, at en enkelt afdeling
kan føre deres drømme ud i livet.
Jeg har en forventning om at vi kan udvise samme
samlede engagement i arbejdet med at føre
riffelafdelingens drømme ud i livet, i nærmeste
fremtid.
Pia Frost Jensen
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Atletikafdelingen har udvidet sine aktiviteter.
www.nyvestatletik.dk

Medlemsmøde
Nyvest Atletik holder medlemsmøde tirsdag
den 9. februar 2016, kl. 19.00 i Lille sal i
Nylars Samlingshus (Nyvest Centret).
Dagsorden er udsendt til afdelingens
medlemmer.
5. Crossløb og BM Lang Cross
5. løb i cross cuppen afholdes den 7. februar,
kl. 10.30 med start ved rastepladsen på
Snorrebakken. Dette løb tæller samtidigt som
BM Lang Cross.
Se vedr. tilmelding på BAU’s hjemmeside.
Husk, at der løbetrænes i skoven fra
Planteskolen mandag og onsdag kl. 17.00
samt lørdag kl. 14.00. Derudover træner
flexløberne mandag kl. 10.00 fra
Planteskolen og torsdag kl. 10.00 fra et
skiftende startsted.
Hilsen
Kirsten

”Bornholm Ruller”, har under Nyvest Atletiks
faner startet indendørs-rul op i hallen.
Der rulles hver søndag mellem kl. 16 og 18, og
alle er velkomne til at deltage i festlighederne.
Hvis du nu sidder og tænker på de rulleskøjter, der
ligger inde i skabet (eller hvor de nu ligger), og
om ikke de egentlig burde lavet noget….. så er det
bare at tage dem med til Nyvest Centret og
spænde dem på, og så deltage i aktiviteterne. Hvad
enten du er begynder, rutineret, barn eller voksen,
så er du bare velkommen.
Hjelm er obligatorisk, andet sikkerhedsudstyr er et
tilvalg, men kan klart anbefales.
Vi ruller ikke med bremser, da det kan ødelægge
gulvet. Bremser kan enten tages af eller blokeres
hvilket kan ordnes i hallen.
Når vi ruller træner vi bl.a. stop uden bremser,
balance, forskellige teknikker og leg på skøjter.
Vi har været der nogle gange på tildelte søndage,
og har været åbent for alle. Det har desværre været
lidt svært at få det meldt ud, hvilket har afspejlet
sig i fremmødet.
Vi har i starten været ganske få deltagere, men
interessen er så småt ved at melde sig,
og det begynder så småt at tage form, ikke mindst
takket være Preben Madsen, der har sat nogle
gode aktiviteter i gang.
Vi har i den tid vi har rullet, ikke haft behov for
særlig meget trænings struktur pga. det lille antal
deltagere. Det vil komme til at ændre sig i takt
med at der er flere deltagere og med forskellige
niveauer.
Flemming Hansen
”Bornholm Ruller”
Nyvest Atletik
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http://www.nyvest.dk/fodbold/

Gitte ønskes tillykke med 1 pladsen i Scottish
open sammen med sin makker. Og også tillykke til
Nina med den flotte 2 plads i et stævne på
Sjælland.

http://nyvestbadminton.dk/
Der arbejdes med at få nye medlemmer til
bestyrelsen da der er medlemsmøde den 3 februar
og Lars og Bente har valgt at holde en pause for
foreningsarbejdet. De har gjort et fantastisk stykke
arbejde i Nyvest badminton og det siger vi dem
tusind tak for.


Der er double stævne mandag den 8 februar i
Åkirkeby hallen kl 19 med efterfølgende
spisning.
Der afholdes klubmesterskab i single den mandag
den 14 marts i Åkirkeby hallen og mix/doubler
den 19 marts med efter følgende fest i Nylars
forsamlingshus.
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http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Endnu en pris til Hans-Henrik ”Springgrav”
Viborg
Som vi før har skrevet, var det i år Hans-Henrik
Viborg, der modtog Bornholms Tidendes
Lederpris 2015. Og her i januar kastede HansHenriks store arbejde for springgraven og
gymnastikken i Nyvest og på Bornholm i det hele
taget så endnu en pris af sig, nemlig Nylars Prisen,
som uddeles af Nylars Borgerforening.
Vi håber der fortsat er plads på kaminhylden og
ønsker stort tillykke til Hans-Henrik på vegne af
hele gymnastik- og danseafdelingen.

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

Medlemsmøde med pizza d. 1. februar

Her i 2016. Vi spiller krocket som sædvanlig:

Så er det nu, du kan være med til at påvirke
fremtiden i Nyvest Gymnastik & Dans.
Årets medlemsmøde løber af stablen i Nyvest
Centret mandag d.1. februar 2016 kl. 18.00 20.00. Vi håber igen i år, at rigtig mange møder
op for at høre om foreningens arbejde i det
forgangne år. Vi vil rigtig gerne have
kommentarer, ris eller ros og ikke mindst gode
ideer eller ønsker til næste sæson. Så mød op, giv
jeres mening tilkende og spis noget god pizza 
Så er der gymnastikopvisning

Onsdag kl. 09.30 - 13.00
Fredag kl. 14.30 - 17.30.
Alle der har lyst til at være med er meget
velkomne.
Envidere afholder vi Natkrocket fredag den 26
august kl. 17.00 - ca. 22.30.

http://www.nyvest.dk/skytter/

Både små og store træner og træner... Husk at
sætte KÆMPE store krydser de to weekender,
hvor I skal til gymnastikopvisning med hele
familien. Det er DGI Bornholms forårsopvisninger
lørdag og søndag d. 12.-13. marts i Aakirkeby
Hallerne og vores egen store lokalopvisning i
Nyvest Hallen lørdag d. 19. marts. Sidstnævnte
selvfølgelig igen i år med FEST bagefter!
Programmer og festinvitation følger i løbet af
februar.
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
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Skulle nogen have nye ideer til kommende
arrangementer, have lyst til at blive en del af vor
bestyrelse, eller måske har lyst til at hjælpe ved
vore arrangementer eller blot have lyst til at
høre om foreningen, så kom til vores

Generalforsamling ONSDAG
den 2. MARTS 2016
kl. 19.00 i Nyvestcentret.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
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