Sidste år blev det besluttet at lave et særskilt
kontingent til motionsrummet for at bedre
økonomien i forhold til aktiviteterne i
rummet.
Det har dog ikke haft den ønskede effekt,
derfor har HB nu besluttet igen at lade
aktivitetsbidraget dække aktiviteterne i
rummet. Det betyder; at hvis du er medlem i
en af afdelingerne i Nyvest, kan du nu igen
benytte motionsrummet i de aktiviteter din
afdeling har der – uden at skulle betale
særskilt for det.
Arbejdet med hjemmesiden er nu nået til det
punkt hvor “skabelonen” er lavet og det
konkrete indhold skal fyldes i. Det kommer
til at ske i november måned, hvilket betyder
at den nye hjemmeside kan komme op at
køre inden nytår.
Kryds fingre for at alt går vel!

Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk
Vi er tilbage på ”normaltid” og det betyder, at der er
tid til 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. For dem der har mulighed for at løbe i
dagtimerne, så træner flexløberne endvidere mandag
kl. 9.30 fra Planteskolen og torsdag kl. 9.30 fra et
eller andet sted på øen (for info om startsted kontakt
Lis Dahl: 2369 7953). Se datoer for Cross Cup løbene
på hjemmesiden. Det første løb afholdes den 30.
oktober i Vestermarie Plantage.

Billedet er fra Almindingsløbet, hvor der efterfølgende
er hygge med kaffe og kage ved vandpumpen
nedenfor David statuen.

Indendørstræningen starter mandag den 31. oktober,
kl. 18.00-19.30 i gymnastiksalen på Vestermarie Skole.
Træningen omfatter styrke og konditionstræning.
Bemærk, at der ved deltagelse opkræves 100 kr. ud
over det almindelige kontingent.
Så er sæsonen kørt i gang. Der er nogle helt nye
medlemmer og nogle der også kørte sidste sæson. Og
vi håber og tror på at der hen ad vejen dukker nogle
nysgerrige op med skøjter. Flemming har i år valgt at
starte træningen fra bunden og bygge på ved hver
træning, for dem der har fulgt med fra starten. Altså
et lidt mere målrettet indhold for Rulle dagene.
Helt nye medlemmer vil blive hjulpet i gang efter
samme koncept indtil disse kan træne samme øvelser
som dem der startede tidligere. Træningen består i at
lære noget teknik og balance og selvfølgelig rutine. Vi
leger en del, dels fordi det er drøn skægt og samtidig
rigtig udviklende for balancen….. og humøret.
Hvis dette skulle have fået nogen til at komme og
prøve hvor let det i virkeligheden er, er man
velkommen i Nyvest Centret hver søndag mellem kl.
16.00-18.00. Husk: Hjelm er obligatorisk.
Nyvest Atletiks julefrokost holdes lørdag den 3.
december i Nylars Samlingshus.

Hilsen
Kirsten

2

http://nyvestbadminton.dk/

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

Så er vi startet, og der er kommet nogle nye
spillere, velkommen til alle.
Vi har spillet fodbold golf, og her mødte 13
stykker op og der blev spillet med stor iver. Lars
Evald vandt - "tillykke" og derefter lavede vi
pizza hos Jette og Philip.
Der er tilmeldt hold i serie 1 og 2 så det bliver
spændende at se hvor mange kampe vi skal
spille.
Husk vi spiller mandag kl. 19 i Åkirkeby og
onsdag kl. 1930 i Nyvest!
Hilsen bestyrelsen

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

3

http://www.nyvest.dk/gymnastik/

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

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

.

4

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

.

Hvis man ønsker at være med som sælger
ved jule-kræmmermarkedet, skal
henvendelse ske til Evy Poulsen på mail:
evy.poulsen@gmail.com
eller telefon 20 23 23 47.
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