Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF

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

Annonce!
Noget af det første bestyrelsen i Nyvest
Idrætsforening tager hul på i det nye år er
(som vanligt), generalforsamlingen i
februar måned.
Et af de væsentligste punkter for os i år er
udpegningen af en ny kasserer.
Jeanette som har været kasserer i mange år
søger nye udfordringer i
bestyrelsesarbejdet og hendes post bliver
derfor ledig.
Vi søger derfor en ny kasserer til Nyvest
Idrætsforening. Har du flair for tal og
regnskab, har du lyst til i samarbejde med
den øvrige bestyrelse at bruge er par timer
om måneden i perioder et par timer om
ugen til gavn for Nyvest Idrætsforening så hører vi rigtig gerne fra dig.
Som kasserer udpeges du for to år.
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle
medlemmer, instruktører og bestyrelser et
rigtig godt nytår.
Pia Frost Jensen
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www.nyvestatletik.dk

Medlemsmøde
Nyvest Atletik afholder medlemsmøde
tirsdag den 9. februar, kl. 19.00 i Lille sal i
Nylars Samlingshus.
Grand Prix løb
Den nye Grand Prix sæson starter traditionen
tro med Nytårsløbet den 1. januar med start
på Glasværksvej i Hasle Lystskov. Børnene
løber kl. 13.15 og de voksne kl. 14.00.
Bemærk, at i 2016 er antallet af Grand Prix løb
reduceret til 11 løb, hvoraf de 8 er tællende.
Cross Cup
De første 3 afdelinger af BAU’s Cross Cup er
afholdt. Se resultaterne på BAU’s hjemmeside
– brug linket på Nyvest Atletiks hjemmeside.
4. runde afholdes søndag den 10. januar, kl.
10.30 i Rø Plantage. Deltagelse i crossløbene
er gratis for medlemmer af en atletikklub
under BAU. Husk, at der skal løbes i
klubtrøje.
5. afdeling af Cross cuppen samtidig er BM
Lang Cross.

Billedet er fra Atletikafdelingens sidste
træningslørdag før jul med efterfølgende
julehygge.
Godt nytår
Bestyrelsen

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

Terminsliste 2016
Terminslisten for 2016 med alle løbs- og
atletikarrangementer arrangeret af de
bornholmske løbeklubber kan ses på
hjemmesiden.
Indendørstræning
Indendørstræningen i gymnastiksalen på
Vestermarie Skole starter op igen mandag
den 4. januar, kl. 18.00.
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http://nyvestbadminton.dk/
Julemix blev afviklet i julehyggens ånd og alle
gav alt hvad de havde. 21 juleglade mennesker
spillede 15 kampe og hyggede sig med saltstegt
sild og juleøl. Vinderne blev Steve , Christine og
Philip med 10 vundne kampe. Vi vil gerne sige tak
til Kim , Rita og Regitze for et godt afviklet
stævne.
Til slut et ønske om en god jul og et
lykkebringende nytår fra hele bestyrelsen og et
gensyn i 2016.
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rigtigt, vidner de efterfølgende år om. I dag har
vi syv Rejsehold i Nyvest!
http://www.nyvest.dk/gymnastik/

Et stort tillykke til Hans-Henrik Viborg fra alle
os i Nyvest Gymnastik og Dans!

Bornholms Tidendes Lederpris 2015 går til
Hans-Henrik Viborg
Vi er i Nyvest Gymnastik og Dans glade og
stolte over, at det i år er Hans-Henrik, som
modtager Bornholms Tidendes Lederpris.
Hans-Henrik har gennem hele sit liv været
aktiv idrætsudøver primært indenfor
gymnastikken. Men egentlig har han brugt
endnu flere kræfter på at tage ansvar som
instruktør og leder.
I 2015 har Hans-Henrik sat kronen på værket
ved at fuldende springgravsprojektet i Nyvest.
Han pressede på for at få den mangeårige
vision gjort til et konkret projekt og tilbød at
stå i spidsen for planlægning, fremskaffelse af
økonomiske midler og ikke mindst den
praktiske gennemførelse. Den ildhu og det
store, store engagement Hans-Henrik har lagt i
hele forløbet af projektet, har sikret en sikker,
præcis gennemførelse af opgaven, og at resten
af gymnastikafdelingen med sindsro har kunnet
”se til fra sidelinjen”.

Lidt fotos fra juleafslutningen for
ældreholdet:

På under to år er et projekt til godt 2,5 mio. kr.
taget fra idé til afslutning, og har allerede vist
sin store berettigelse – både med hensyn til
udvikling af spring og øget sikkerhed omkring
modtagning. Det appellerer tilsyneladende så
meget til ungdommen, at det stabile
medlemstal i gymnastikafdelingen på omkring
500 er steget til over 600 aktive i år – altså en
tilgang på over 100 nye, unge der er blevet
idrætsaktive! Noget af en præstation på
Bornholm, hvor børnetallet falder.
Vi har også indstillet Hans-Henrik for sit
mangeårige virke som leder i Nyvest – og for at
have fostret ideen til Rejseholdene i Nyvest. Det
er nu 20 år siden, at det første Rejsehold gik på
gulvet. At behovet var der og at indholdet var

Fotos fortsætter næste side.
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http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html

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

NYVEST STØTTE- &
FORÆLDREFORENING
ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere og
sponsorer et GODT NYTÅR
med tak for interesse, hjælpsomhed og velvilje i
2015.
På gensyn ved
Fastelavnsfest lørdag d. 6.februar 2016
Loppemarked onsdag d. 3. august 2016
Julekræmmermarked søndag d. 20. november
2016

Generalforsamling afholdes
onsdag d. 2.marts 2016 kl. 19
i Nyvestcentret!
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