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

Bestyrelserne i Nyvest; Hoved- og
Centerbestyrelserne, alle afdelingsbestyrelserne og
bestyrelsen i Støtteforeningen har netop holdt,
hvad vi kalder en Bestyrelsesdag. En dag hvor
bestyrelserne i fællesskab arbejder i dybden med
et tema af interesse for os alle.
På Inspirationsaftenen for et par år siden og igen
ved Bestyrelsesdagen sidste år har vi samlet
sammen til et tema om frivillige og det frivillige
arbejde hos os. Det var så det vi arbejdede med på
Bestyrelsesdagen i år.
I Nyvest har vi heldigvis relativt let ved at finde
frivillige hænder, til de opgaver vi har, men vi er
ikke systematiske nok i forhold til overblikket
over opgaverne og dem der vil hjælpe.
På Bestyrelsesdagen fik vi lagt en strategi for
hvordan vi skal skabe os det overblik, så arbejdet
kan lettes på det område i
fremtiden.
Pia Frost Jensen, forkvinde
i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

Hans Rømers Marathon – søndag den 5. juni
2016 – 10 års jubilæumsløb!
Løb kvartmarathon (10,5 km), halvmarathon (21,1
km) eller marathon (42,2 km) på skovveje og stier
i Almindingen og Vestermarie Plantage.
I deltagergebyret er inkluderet chiptidtagning,
medalje (til alle der gennemfører hel- og
halvmarathon), depoter (for hver gns. 4. km) med
vand, energidrik, frugt mv. samt depot i
målområdet, hvor der desuden vil være mulighed
for at få kaffe og kage. Der er flotte
vinderpræmier i form af et par Brooks løbesko til
første dame og herre på hhv. hel- og halvmarathon
samt gavekort fra InterSport, Nexø til vinderne af
kvartmarathonen.
BROOKS og InterSport vil have en stand i
målområdet, hvor det vil være muligt at få råd og
vejledning omkring løbesko.
Læs nærmere og tilmeld dig til løbet på vores
hjemmeside www.nyvestatletik.dk. Bemærk, at
det er muligt at tilmelde sig til løbet på dagen mod
et mindre tillæg til startgebyret.
Sommerfest og klubmesterskab
Nyvest Atletiks uofficielle klubmesterskab
afholdes onsdag den 8. juni, kl. 17.00 med start fra
Planteskolen.
Mesterskaberne afholdes som vanligt efter
princippet: Gæt din tid på en ukendt rute med en
kendt længde. Ruten er på maks. 5 km og den
offentliggøres 15 minutter før start. Vinderen
kåres i forbindelse med
klubbens sommerfest, der afholdes lørdag den
11. juni 2015, kl. 18.00 i Planteskolen. Til
sommerfesten sørger klubben for maden (grill),
mens drikkevarer skal medbringes. Medbring
gerne
familie/påhæng.
Prisen
for
ikke
klubmedlemmer er kr. 50,- (børn til og med 15 år:
kr. 25). Tilmelding til sommerfesten skal ske til
Kirsten senest onsdag den 9. juni.

Arnagerløbet
I år havde vi vejret med os ved Arnagerløbet, der
blev afholdt i flot solskin. Det hjalp på
deltagerantallet, men vi nåede dog ikke op på de
ønskede 100 deltagere. Se resultater fra løbet på
hjemmesiden.
Tak til sponsorer og hjælpere i forbindelse med
løbet.

Starten går på Arnagerløbet!

Vindere af 9 km ruten (Ida Kok Madsen og
Nikolaj Mortensen begge Nyvest).
Løbere fra Eritrea
Vi har fået en række nye hurtige løbere med i
afdelingen. Det drejer sig om flygtninge fra
Eritrea, der stiller op i de grønne Nyvest trøjer til
løbene. Via DGI’s støtteordning ”Foreningsliv for
alle” har vi fået tilskud til kontingent og klubtøj.
Via Tryg fonden har de fået tilskud til løbesko/tøj.
Så forvent at se de grønne farver helt med i front
til løbsarrangementerne.
Hilsen
Kirsten
2

http://www.nyvest.dk/fodbold/
http://nyvestbadminton.dk/
Sæson 15/16 er slut og der er spillet nogle gode
kampe, vi vil også gerne sige tak til vores
sponsorer der har støttet os igennem denne sæson.
En stor tak til : KL guld og sølv - Sportigan - Jysk
sengetøj - Fannike - Phnyox - Kjærstrup
chokolade - Danske Bank - Laksen - Statoil i
rundkørsel - BBK - Grand Games Pub- Bog og Ide
- Rønne Bio - Shell i rundkørsel - Home - Fætter
BR - Konditorbageren - Texas - Bornholms
papirlager - BC catering - Åkirkeby Brugs.

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

Tak til alle hjælpere - holdledere - planlæggere af
jule/mix/afslutning og bestyrelse - uden jer havde
det aldrig gået.
Til slut et billede af de gæve spillere der drog til
landsmesterskabet.
Hilsen
Bestyrelsen
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Vi producerer sunde fødevarer!
Anders Ipsen
Præstegård
Henrik Munk
Klinthus
Torben Sonne
Vellensbygård
Jens Koefoed
Vestergård
Jens-Axel Hjorth-Larsen
Sosegård
Keld Hansen
Dueløkke
Hans Henrik Viborg
Hovedgård

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

Jørn-Erik Koefoed
Store Bakkegård
Karsten og Birgitte
Hyldebrandsgård
Torben Blem Kofoed
Lillegård

http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Sommerklassikeren Big Splash igen i både
Svaneke og Gudhjem
Nyvests mobile vandland åbner selvfølgelig også
denne sommer. Der er Big Splash lørdag d. 23.
juli i Svaneke og lørdag d. 30. juli i Gudhjem,
begge dage fra kl. ca. 12-17. De sidste par år har
vi haft rigtig mange gæster til Big Splash, og vi
håber vejret er med os igen i år, så endnu en
succes kan komme i hus.

Flemming Koefoed
Brunsgård
Jens Georg Hansen
Søndregård
Jørn-Ole Ipsen
Nygård
Jesper Koefoed
Spageregård
Jan Seerup
Lille Bjergegård

Begge dage sørger vores rutinerede hjælpere for,
at det hele foregår i trygge, sikre rammer. I alt 1520 frivillige hjælpere er i sving ved hvert
arrangement, og den hårde kerne bruger en stor
del af deres sommerferie på at planlægge og
afvikle Big Splash. Tak for det!
Kontakt:
Teddy Jacobsen
farmand77@gmail.com
Mobil: 3025 0332

De populære waterballs er med igen i år. Børn og
voksne kan prøve at gå på vandet - bundet fast i
en snor naturligvis, så de ikke løber nogen steder.
Og så er der selvfølgelig stortrampoliner, den
vilde The Blob, hvor man ryger mange meter op i
luften, samt fed musik på kajen.
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Open Air opvisning lørdag d. 11. juni
Gymnastik ser (også) godt ud på græs! DGI
Bornholm inviterer til Open Air opvisning lørdag
d. 11. juni. I år bliver det på Rønne Stadion Nord –
og vi trækker inden for samme sted, hvis det
bliver en regnfuld sommerdag. Vi krydser dog
fingre for sol og sommer, så vi kan nyde RH3,
RH4, RH5, RH6 og RH7 under åben himmel. I kan
også glæde jer til DGI Bornholms sommerhold.
Programmet lægger vi selvfølgelig på hjemmeside
og Facebook.
Tak for denne sæson fra instruktører og
hjælpere
Og så vil vi gerne sige TAK for en fremragende
sæson fra alle instruktører og hjælpere i Nyvest
Gymnastik og Dans. En masse af os mødtes lørdag
d. 30.april i til vores traditionsrige
hjælperarrangement. Vi var i år på Gaarden –
Bornholms Madkulturhus, hvor vi lavede mad
sammen. Så nu ved vi, at skvalderkål og
mælkebøtteblade smager ganske dejligt i salat, og
vi har lært at varmrøge laks med nyafklippede
æble- og kirsebærgrene. Alt i alt en skøn dag og
aften med velsmagende mad, ny lærdom og
dejlige gymnastikvenner. Vil du med til festen
næste år? Så har vi fortsat brug for instruktører
og hjælpere til bl.a. Ramasjang, RH4 og RH6. Plus
det løse. Kontakt os i bestyrelsen, hvis du har lyst
til at være med på trænerholdet.
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http://www.nyvest.dk/skytter/
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Fredag den 8. april 2016 havde 10 skytter
fra Nyvest Skytteforening og 4 skytter fra
Østerlars Skytteforening pakket bilerne
med rifler, skydeudstyr m.m. og tog med
færgen fra Rønne til Ystad og derfra i bil til
Vingsted.
Lørdag morgen den 9. april 2016 skal der gøres
klar til skydning endda meget tidligt, da 8
skytter fra Nyvest skytteforening skal på
skydebanen kl. 08.20 og skyde med cal. 22.på
15 m. Nyvest skytteforening stiller med et hold i
Åben klasse og med et hold i veteranklassen.
Holdet i Åbenklase – Lene Pihl, Sanne Cordua,
Charlotte Frederiksen og Marianne Hansen.
Holdet i veteranklassen – Susanne Pihl, Svend
Erik Pihl, Karl Dahl og Ulla Madsen. Det gælder
om at være klar, når banekommandøren
kommer og siger ”Skydehold kl. 08.20 må gå
på banen”, så alle har mulighed for at gøre sig
klar til sin skydning, finde sin korrekte
skydestilling, så den enkelte skytte står så
behageligt som muligt og kan bevare roen. Der
kan i alt komme 74 skytter ind på skydebanen
på en gang, men ofte er der nogle skydebaner
ledige, som er reservebaner i tilfælde af en
bane går ud af funktion, f.eks. skivetrækket til
banen ikke virker, så skiven ikke kan komme
frem og tilbage. Kort tid efter bliver der sagt, at
der må skydes. Alle skytter har et frit antal
prøveskud og derefter 20 gældende skud i 30
minutter. Alle skytter skal skyde 2 serier for at
få en placering i sin klasse. Den 1. serie er en
hovedskydning for de enkelte skytter og den 2.
serie er mesterskabsskydning. Når der skydes
på hold, som består af 4 skytter, så skal alle
4 skytter skyde på samme skydehold i den 1.
serie. Herefter kan de enkelte skytter skyde 2.
serie/mesterskabsskydning, som det passer den
enkelte skytte. Nogle skytter vil gerne have en
længere pause imellem skydningerne og andre
skytter tager kun en kort pause. Alle skytter vil
gerne have et godt resultat af sin skydning,
nogle skytter har ingen nerver, når de går ind
på skydebanen, og andre kan mærke deres puls
galoppere af sted.
I den 1. skydning på holdet i Åben klasse går
banen for Lene Pihl ud af funktion, og Lene Pihl,
må flytte til en reservebane. Her kan det være
svært at holde nerverne i ro, og tiden flyver af
sted. Men Lene bevarer roen og skyder 199
point med 9 krydstiere.
Holdet i Åben klasse fra Nyvest skyder i alt 784
point med 27 krydstiere og får placering for
hold som nr. 16.

Holdet i veteranklassen fra Nyvest skyder 779
point med 25 krydstiere og får placering for
hold som nr. 9
Søndag morgen skal skytterne fra Nyvest
skyde med luftrifler på 15 m. Der er opstillet 39
midlertidige baner i en hal med hæve/sænkeborde og elektronisk markering.
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Luftskydning er der ikke noget rekyl, men den
mindste fejl den enkelte skytte laver, så bliver
man straffet med det samme og kan hurtigt få
nogle 9-ere i stedet for 10-erne.
Søndag morgen kl. 09.00 skal holdet i Åben
klasse – Lene Pihl, Sanne Cordua, Charlotte
Frederiksen og Marianne Hansen igen skyde på
hold med luftrifler på 15 m. Herefter skal holdet
Veteranklassen – Susanne Pihl, Svend Erik Pihl,
Karl Dahl og Ulla Madsen skyde på hold med
luftrifler på 15 m. Alle skytter har frit antal
prøveskud og 20 gældende skud i 30 minutter.
Herefter kan alle selv bestemme, hvornår man
ønsker mesterskabsskydning. I
mesterskabsskydning går det denne gang ud
over Susanne Pihls bane. Monitoren/skærmen
går i sort og må herefter flytte til en ny bane.
Det kan godt være svært at bevare roen i sin
krop, da det hele pludselig ikke fungerer som
det skal. Men det lykkedes, Susanne skød 199
point med 7 krydstiere.
Holdet i Åben klasse fra Nyvest skyder i alt 782
point med 12 krydstiere og får placering for
hold som nr. 17 i luftskydning
Holdet i veteranklassen fra Nyvest skyder 788
point med 15 krydstiere og får placering for
hold som nr. 5 i luftskydning.
Skytterne fra Østerlars havde ikke noget hold,
men skytterne skød individuelt på cal. 22 og på
luft på 15 m. lørdag og søndag.
Weekendens bedste resultat blev skudt af
Susanne Pihl fra Nyvest Skytteforening i
luftskydning. Susanne Pihl skød sig til en 3.
plads i luftskydning for veteranklassen 1.
Susanne Pihl skød 199 point med 9 krydstiere
og 199 point med 7 krydstiere i alt 398 point
med 16 krydstiere, dette resultat gav en 3.
plads.
Individuelle resultater på cal. 22
Ung stilling 2
Plac. 8 Rasmus Hansen
Østerlars Skytteforening
187/00
186/00
373/00
Voksen stilling 2
Plac. 24 Susanne Ager Höy
Østerlars Skytteforening
186/3
183/1
369/4

Senior 1 (Veteran 1) Plac. 9 Bent Knudsen
Østerlars Skytteforening
199/9
198/9
397/18
Plac. 17 Svend Erik Pihl
Nyvest Skytteforening
197/8
198/10

395/18

Plac. 27 Susanne Pihl
Nyvest Skytteforening
198/9
196/7

394/16

Plac. 37 Karl Dahl
Nyvest Skytteforening
196/7
196/9

392/16

Plac. 61 Ulla Madsen
Nyvest Skytteforening
188/1
192/3

380/4

Voksen Åben 1
Plac. 40 Lene Pihl
Nyvest Skytteforening
199/9
197/8

396/17

Plac. 41 Erik Ager Höy
Østerlars Skytteforening
199/9
197/6
396/15
Plac. 72 Sanne Cordua
Nyvest Skytteforening
196/6
196/7

392/13

Voksen Åben 2
Plac. 12 Marianne Hansen
Nyvest Skytteforening
195/8
197/5
392/13
Plac. 17 Charlotte Frederiksen
Nyvest Skytteforening
194/4
197/6
391/10
Plac. 37 Carsten Christensen
Nyvest Skytteforening
191/1
192/4
383/5
Individuelle resultater på luft:
Senior 1 (Veteran 1)
Plac. 3 Susanne Pihl
Nyvest Skytteforening
199/9
199/7
398/16
Plac. 15 Bent Knudsen
Østerlars Skytteforening
199/5
197/7
396/12
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Plac. 18 Ulla Madsen
Nyvest Skytteforening
196/3
199/5
Plac. 25 Karl Dahl
Nyvest Skytteforening
196/2
198/7

395/8

Plac. 8 Marianne Hansen
Nyvest Skytteforening
195/1
197/2
392/3

394/9

Plac. 11 Charlotte Frederiksen
Nyvest Skytteforening
194/2
197/1
391/3

Plac. 29 Svend Erik Pihl
Nyvest skytteforening
197/1
197/4

394/5

Voksen Åben 1
Plac. 41 Lene Pihl
Nyvest Skytteforening
198/3
196/9

394/12

Voksen Åben 2
Plac. 7 Sanne Cordua
Nyvest Skytteforening
195/6
197/5

392/11

Desværre kunne skytterne ikke være med til
medaljeoverrækkelsen i Vingsted søndag kl.
16.00, fordi de så ikke ville kunne nå
færgen søndag aften fra Ystad.

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