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

I Nyvest har vi nogle gode udendørs arealer
omkring hallen.
Idrætsforeningen bruger disse arealer til fodbold,
kroket, løb og almindelig opvarmning. Derudover
har vi skabt nogle faciliteter der åbner op for
sociale aktiviteter med hoppepude, legeplads,
multibane, hytte og mulighed for at grille alligevel syntes vi der er plads til yderligere
aktiviteter på de udendørs arealer.
Fra hovedbestyrelsen og centerbestyrelsen vil vi
gerne nedsætte en gruppe der skal søge at
tiltrække flere "aktivister" som brugere af vores
udendørs arealer. Det kunne f.eks. være
veteranbiltræf, droneflyvning eller hundetræning kun fantasien sætter grænserne.
Dette er altså en efterlysning af mennesker i og
omkring Nyvest der vil hjælpe med at opsøge
mulige nye brugere og byde os til.
Kender du nogle der kunne have gavn af vores
udendørsarealer, bor der en organisator i maven på
dig, der gerne vil være med til at opsøge og
koordinerer arrangementer, så hører vi gerne fra
dig. Henvendelser rettes til undertegnede.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

Bornholmske mestre
Nyvest Atletik fik to nye bornholmske mestre, da
det blev til en sejr til Ida kok Madsen hos
kvinderne og Debrom Adhanom hos mændene i
BM Kort Cross. Se resultater samt billeder fra
løbet på www.nyvestatletik.dk.
Berlin halvmarathon
En delegation på i alt 22 løbere og supportere var i
Berlin i starten af april. Målet med rejsen var
Berlin halvmarathon, der blev afholdt den 3. april.
I alt 16 nyvestere gennemførte løbet. Den
hurtigste bornholmer var Nikolaj Mortensen, der
løb de 21,1 km på 1.24.16. Ingefred Svensson blev
den bedst placerede af nyvesterne med en 2. plads
i hendes aldersgruppe (75+).

Løbet arrangeres af Nyvest Atletik i samarbejde
med Arnager Borgerforening.
Mere information om løbet samt online tilmelding
på hjemmesiden.
Hans Rømers Marathon – søndag den 5. juni
2016
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 medalje til alle , der
gennemfører hel- og halvmarathon. Dertil kommer
en række depoter med vand, energidrik, frugt mv.
på ruterne samt i målområdet. På kvartmarathonen
er der et depot, på halvmarathonen 5 depoter og på
marathonen i alt 10 depoter.
Læs nærmere og tilmeld dig til løbet på vores
hjemmeside www.nyvestatletik.dk.
Hilsen
Kirsten

Arnagerløbet – søndag den 8. maj 2016
Løb rundt om Bornholms Lufthavn med start og
mål i Arnager. Der løbes på asfalt nord om
lufthavnen på cykelstien - hurtig strækning - og på
mindre stier og grusveje langs kysten tilbage til
Arnager. Ruten er på 9 km. For børn og de som
ikke har mod på lange rute, er det muligt at
deltage på en 2,3 km rute i og omkring Arnager.
Der er flotte lodtrækningspræmier til børn og
voksne.
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http://nyvestbadminton.dk/
Her er lidt billeder fra vores Klubmesterskab og
afslutningsfest den 2.
april 2016.
Vi havde som traditionen tro en Super dag med
en masse gode lige kampe,
flere af dem i 3 sæt.
Vi fik rigtig rørt os.
Da kampene var vel overstået skulle der festet
(og leges). Vi fik noget skøn
mad og vin/øl ad libitum.
Stemningen var som altid rigtig god. Der blev
danset og festet og leget lidt.
Tak til alle der hjalp til, så det blev det dejlig
afslutning på sæsonen.
God sommer!
Hilsen
Bestyrelsen

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

Så kom foråret, og så kom vi i gang.
Krocketspillet er startet over hele øen, og her i
Nylars har vi gang i træningen, så vi kan deltage i
de forskellige stævner der kommer her i 2016.
Første mix stævne er i Knudsker den 29. april. I
maj er der Strandkrocket på Balka, og allerede den
28. april har vi inviteret ca. 6000 mennesker fra
"Ældresagen" til prøvespil på banerne ved
Nyvestcentret. Det bliver spændende at se hvor
mange der kommer " håber vi har baner nok".
I år træner vi onsdag fra kl. 09.30 til ca. 12.00. og
fredag kl. 13.30 til kl. ca. 16.00/17.00.
Så har du lyst til at være med, er du velkommen
på banerne i Nylars.
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http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Rejsehold 007 i Maribo
Vores skønne Rejsehold 007 har været til stævne i
Maribo. For sådan noget deltager de selvfølgelig i
 Der var fest om aftenen med temaet bondebal.
Lene havde været i sving med symaskinen for at
kreere forklæder til hele striben af dejlige damer!
Ny instruktør hos os?
Vi ligger ikke på den lade side i Nyvest planlægningen af sæson 16/17 er i fuld gang. Vil
du være med på holdet? Til flere af vores hold
mangler vi især voksne instruktører, som også kan
være med til at hjælpe vores mange juniorhjælpere
godt på vej. I finder ansøgningsskemaet på vores
hjemmeside.
Open Air d. 11. juni
Og så er der gymnastikopvisning igen til juni,
nemlig Open Air. Kom og se DGI Bornholms
sommerhold, hvor der selvfølgelig er masser af
gymnaster fra Nyvest med. De ældste rejsehold fra
Nyvest bliver også inviteret. Det er op til
trænerne, om holdet deltager, så prik til din
instruktør, hvis du bare VIL med til Open Air :-)
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http://www.nyvest.dk/skytter/

Et fælles mål mod guldet og
et godt sammenhold!
Som sædvanligvis afsluttes indendørs sæsonen
for skytterne med en stor landsdækkende dyst
på skytte anlægget i Vingsted, som råder over
et kæmpe areal med skydebaner til alle DGI´s
konkurrencer. I år kæmpede Nyvest ungdom
også efter guldet i disciplinerne Cal.22 på 15
meter og luft på 15 meter.

Plads Navn
05 Frederik R.L.
Koefoed
32 Sebastian
Groth
30 Anna Vægter
Dahl
47 Ofelia
Jørgensen
63 Theis K.
Hounsgaard
83 Martin
Frederiksen
90 Nicolai Dam
Andersen
17 Sebastian
Groth
13 Theis K.
Hounsgaard
63 Ofelia
Jørgensen

Point

Klasse

Type
Cal.22

39512

Børneklasse
4
Børneklasse
2
Børneklasse
3
Junior 1

39312

Junior 1

Cal.22

38612

Junior 2

Cal.22

38511

Junior 2

Cal.22

39412

Luft

39712

Børneklasse
3
Junior 1

38806

Junior 1

Luft

39511
39715
38406

Cal.22
Cal.22
Cal.22

Luft

På bilede ses de 7 skyter som alle gjorde deres indsats på turen.
(Bagerste række: Theis, Frederik, Nicolai, Sebastian, Ofelia)
(Forreste række: Anna og Martin)

Men selv om at det nu en gang er en
konkurrence, kæmper skytterne ikke kun om at
få guldet med hjem, men også om et fælleskab
og sammenhold, som er med til at ”holde
hinanden i nakken” og ikke mindst til at få det
bedste ud af turen og sporten.
Konkurrencen til Danmarks mesterskaberne i
skydning, bød dog på udfordring i alle
klasserne som Nyvest repræsenterede. Det
lykkedes dog for Frederik R.L. Koefoed at skyde
sig ind på en flot 5 plads med hele 39511 point i
børneklasse 4 cal.22
Men set alt i alt fik Nyvest dog alligevel sat sit
præg, og vist at selv om man er en lille klub i
udkants Danmark, kan man sagtens kæmpe på
elite niveau.

Susanne & Lene Pihl
Hjælpere til DM
I fortjener en stor tak

Resultater fra Danmarks mesterskaberne i
skydning 15m, se næste spalte:
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
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