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

Så blev den endelig færdig - springgraven - og
indviet med et sædvanligt gymnastisk brag af et
arrangement. Billeder og film, lysshow og
røgmaskiner, masser af mennesker og høj musik,
det hele toppet op med en hurtig
gymnastikopvisning med både rundsav, motorsav
cementblander og spejlvæg.
- En stor oplevelse,
- en stor dag for os alle i Nyvest
- en stort tak til Hans Henrik for hans kæmpe
engagement, proces- og byggestyring og ikke
mindst hans tid.
Nyvestcentret har nu de mest moderne faciliteter
til gymnastikken på Bornholm og kommer dermed
til at spille en stor rolle i den generelle udvikling
af idrætsgrenen. Vores egne medlemmer kommer
selvfølgelig til at nyde gavn af graven i den
daglige træning, alle andre foreninger vil få
mulighed for at lægge weekendtræninger og
overnatninger i Nyvest, så også de kan nyde godt
af Bornholms nye gymnastikfaciliteter.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF
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www.nyvestatletik.dk

Vi er på vej ind i vinterhalvåret og det
betyder afslutning på Grand Prix sæsonen og
opstart af Cross sæsonen samt
indendørstræningen. Desuden afvikles årets
sidste BM løb i oktober.
Grand Prix finalen afholdes lørdag den 17.
oktober i Tejn.
Det første løb i BAU’s Cross Cup afholdes
søndag den 25. oktober med start kl. 10.00
fra Planteskolen i Vestermarie Plantage.
Løbet er åbent for alle. Læs mere på
hjemmesiden.
Indendørstræningen starter mandag den 26.
oktober, kl. 18.00 i gymnastiksalen på
Vestermarie Skole. Træningen omfatter
styrke og konditionstræning.
BM Marathon og halvmarathon afholdes
søndag den 11. oktober. Læs mere på
hjemmesiden.
Husk, at der henover vinterhalvåret
løbetrænes der normalt i skoven hver
mandag og onsdag kl. 17.00 samt lørdag kl.
14.00 fra Planteskolen i Vestermarie
Plantage. Pandelampe anbefales til træningen
mandag og onsdag.
Hilsen
Kirsten
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http://nyvestbadminton.dk/
Badminton er startet og vi har fået en hel hal til at
træne i ( tillykke med springgraven, et flot stykke
arbejde)!
Vi har startet med et socialt tiltag, hvor vi spillede
minigolf oppe på Sannes camping, hvor der blev
gået til den og hvor det var mændene, der trak sig
ud af dysten med sejren, som jo var blevet spået
fra starten. Senere tog vi til Philip og Jette og
spiste pizza som alle kunne lide. Ellers er vi
kommet godt i gang og glæder os til at se alle til
træning så vi kan få nogle gode kampe.
På nuværende tidspunkt er Rita og Gitte til VM og
de har vundet de første kampe (held og lykke på
vej til finalen) .
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http://www.nyvest.dk/fodbold/

http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Springgravsindvielse og sæsonstart
Søndag d. 13. september var flere hundrede
mennesker mødt op til indvielsen af vores længe
ventede springgrav.
Vi siger mange tak for det overvældende
fremmøde samt de gaver, vi fik. Endnu engang
også tak for de mange økonomiske bidrag til
projektet - de glade givere kan nu ses på
sponsortræet i hallen.
Springgraven er selvfølgelig allerede taget i brug.
Gymnastik havde sæsonstart i uge 38, og efter
fremmødet at bedømme tegner det til endnu en
rigtig god sæson!
Hilsner fra bestyrelsen

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