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

Den 26.9. var bestyrelsen af sted til
præmieoverrækkelse i Danmarksmesterskaberne i
foreningsudvikling. Det var nu ikke lige os der var
overrækkelser til, men som de har gjort meget ud
af i DGI, er alle der vælger at arbejde med
foreningsudvikling vindere.
Vores arbejde startede med "Inspirationsaftenen i
Nyvest" i november sidste år. Siden er
springgraven færdiggjort, "Brugsen" er købt og
arbejdet omkring ombygning begyndt.
Samtidig, dog ikke som en del af vores planer, har
BRK arbejdet med en ny idrætspolitik med stor
inddragelse af idrætsforeningerne, der har vi også
i fællesskab deltaget aktivt.
Det vi har gjort meget ud af, i de projekter vi har
været involveret i, er samarbejdet. Samarbejdet
mellem Idrætsforeningen og Centret og
samarbejdet mellem de enkelte afdelinger.
Vi arbejder og samarbejder videre og på lørdag d.
31.10. er alle bestyrelser inviteret til en fælles dag,
med fokus på det fremadrettede strategiske
arbejde.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

Nyvest Atletik har fået to nye mestre.
Ingefred Svensson er ny dansk mester på ½marathondistancen i aldersgruppen 75-79 år,
mens Nikolaj Mortensen var den første løber,
der krydsede målstregen ved BM ½marathon og dermed blev bornholmsk
mester. Stort tillykke til jer begge.
Vi er tilbage på ”normaltid” og det betyder,
at der er indendørstræning og Cross Cup løb.
Træningen i skoven fortsætter som vanligt
henover vinteren. Dvs. mandag og onsdag kl.
17.00 sat lørdag kl. 14.00 fra Planteskolen. Det
anbefales at løbe med pandelampe - og husk
reflekserne. Indendørstræningen er mandag
kl. 18.00 i gymnastiksalen på Vestermarie
Skole. Datoer for de kommende crossløb
findes på hjemmesiden under terminslisten.
Flexløberne er et nyt tilbud for dem, som har
mulighed for at løbe i dagtimerne. De løber
mandag kl. 10.00 fra Planteskolen og torsdag
kl. 10.00 fra et sted, der aftales fra uge til uge.
Kontakt Lis (23 69 79 53) eller Sukey (23 28 91
28) og hør om torsdagens startsted.
Atletiks julefrokost holdes fredag den 11.
december i Nylars Samlingshus.
Hilsen Kirsten

2

http://nyvestbadminton.dk/
Badminton er startet og turneringen er ved at gå i
gang. Der er kommet holdledere og 1. holdet
spiller den 28/10 og andet holdet spiller den 25/10.
Husk at der kommer julemix og så træner vi stadig
mandag i Åkirkeby kl 19 og onsdag kl 19.30.
God sæson!

3

Kvalitet i Børnegymnastikken
http://www.nyvest.dk/fodbold/

http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Springgravsindvielse og sæsonstart
Efteråret er kursussæson i Gymnastik og Dans.

For en måned siden var 17 Nyvest-instruktører
samt en stribe instruktører fra andre foreninger på
6 1/2 times basiskursus i børne- og
springgymnastik i Nyvest.
På kurset fik vi indsigt i børns motoriske
udvikling, trænerrollen samt metodikker til
indlæring af basale spring. Alle deltagere fik en
træningsplan med hjem sammen med masser af
idéer til både springopstillinger og opvarmning.
Hilsner fra bestyrelsen

I år har vi valgt at hente instruktører til Nyvest
som supplement til at rejse over. Det bliver for
nogle lidt nemmere at komme på kursus, når man
ikke skal være så mange timer væk hjemmefra.
Kurser er vigtige både som inspiration, men også i
forhold til at tilegne sig de færdigheder, som helst
skal være på plads, når man er instruktør på et
gymnastikhold.
Springgravskurser
I slutningen af oktober afholder vi to kurser i brug
af springgraven. Begge kurser er også åbne for
instruktører fra andre foreninger.
Det ene er et inspirationskursus til brug af
springgrav og stortrampolin for instruktører og
hjælpeinstruktører. Indhold: sikkerhed, udveksling
af idéer samt løsningsforslag til videreudvikling af
spring.
I det andet kursus kan instruktørerne komme i
dybden med egen praksis som modtager. Indhold:
Aktiv modtagning og springeksempler.
Instruktøren får lov til at komme i berøring med
gymnasten i springgraven.
Instruktøren er lidt af et scoop, nemlig Patrick
Vesth, som er 27 år og opvokset på Bornholm.
Han er bl.a. underviser på Gymnastikhøjskolen i
Ollerup, arbejder som fysioterapeut på en
idrætsklinik og er ansvarlig træner for Bellinge
gymnasternes Teamgym seniordamer, hvor han
også er med i Teamgym udvalget. Han er master
instruktør på de danske spring sikkerhedskurser,
samt disciplin landstræner i spring på det danske
senior mix landshold.
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http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html

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

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