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

Hans Rømers Marathon
Den 5. juni 2016 blev den 10. udgave af Hans
Rømers Marathon afholdt. Tak til alle, der
hjalp til ved løbet.
Billedet viser Lone Westh og Heidi
Dannerfjord på vej i mål på halvmarathonen.
Se flere billeder og resultaterne fra løbet på
hjemmesiden.
Klubmester
Karina Sørensen og John Berlin deler titlen
som Nyvest Atletiks klubmester 2016.
Mesterskabet afholdes efter konceptet "gæt
din tid på en ukendt rute med en kendt
længde". De løb begge den 5,0 km lange rute
med en margin på 4 sekunder i forhold til
forventet tid. De to klubmestre blev kåret ved
sommerfesten.
Se resultaterne på hjemmesiden.

Onsbækløbet
Torsdag den 4. august 2016 afholdes
Onsbækløbet i det spændende og afvekslende
terræn ved Onsbæk. Løbet indgår i
Bornholms Tidendes Grand Prix serie.
Start og mål er ved den gamle kiosk ved
Onsbæk på hjørnet af Søndre Ringvej og
Stampen Vej 1.
Børneløbet starter kl. 18.15 og voksenløbet kl.
19.00.
Tilmelding kan ske på hjemmesiden eller på
startstedet fra kl. 17.15.
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.
Hilsen
Kirsten
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http://nyvestbadminton.dk/

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

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/gymnastik/
Med et par snapshots fra Open Air d. 11. juni på
Rønne Stadion Nord ønsker vi god sommer fra
Gymnastik og Dans. Glæd jer til august, hvor vi er klar
med hold og træningstider for sæson 16/17!
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http://www.nyvest.dk/skytter/

10 skytter fra Nyvest Skytteforening deltog 8. 10. april 2016 i Danmarksmesterskaberne i
Vingsted på cal. 22 og luft på 15 m.
Alle skytter gjorde deres bedste til
Danmarksmesterskaberne i Vingsted og den
bedste placering opnåede Susanne Pihl på 15 m
luft. Her fik Susanne Pihl 3. plads og en bronze
medalje.
Holdet i Åbenklasse skyder i alt 784 point med 27
krydstiere og får placering for hold som nr. 16 på
cal. 22

Senior 1(Veteran)
Ulla Madsen, Karl Dahl, Susanne Pihl,
Svend Erik Pihl

Holdet i veteranklassen skyder 779 point med 25
krydstiere og får placering for hold som nr. 9 på
cal. 22
Holdet i Åbenklasse skyder i alt 782 point med 12
krydstiere og får placering for hold som nr. 17 i
luftskydning
Holdet i veteranklassen skyder 788 point med 15
krydstiere og får placering for hold som nr. 5 i
luftskydning.

Voksen Åben og Senior (Veteran)
Ulla Madsen, Karl Dahl, Svend Erik Pihl. Susanne
Pihl, Charlotte Frederiksen, Lene Pihl, Marianne
Hansen, Sanne Cordua.

Individuelle resultater på luft:
Senior 1 (Veteran 1)
Plac. 3 Susanne
Pihl
Nyvest Skytteforening
199/9
199/7
398/16

Voksen Åben
Lene Pihl, Charlotte Frederiksen,
Marianne Hansen, Sanne Cordua

Alle deltagende skytter fra Nyvest Skytteforening
Karl Dahl, Ulla Madsen, Carsten Christensen,
Charlotte Frederiksen, Susanne Pihl, Svend Erik
Pihl, Lene Pihl, Oliver Munkholm Kjær,
Sanne Cordua, Marianne Hansen
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
Igen i år kan man besøge Nyvest Støtte- og
forældreforenings telt på sportspladsen i Nylars ved
årets loppemarked i Nylars.
Her er der salg af øl og vand, raflebod og ikke mindst
tombola med mange fine gevinster.
På gensyn onsdag d. 3. august 2016 fra kl. 17:30.
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