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

Nyvesterne klarede sig rigtig rigttig flot i
årets Grand Prix serie, hvor det hos mændene
endte med ikke mindre end 8 nyvestere i
top10. Den samlede stilling for 2016 kan ses
på vores hjemmeside.
Lørdag den 8. oktober, kl. 14.00 afholdes
Lyserødt Lørdagsløb med start ved
Kanondalen på Galløkken. Løbet afholdes af
Kræftens
Bekæmpelse
til
støtte
for
Brystkræft. Ruten er på 5 km i et varieret
terræn på Galløkken.
BM Marathon og halvmarathon afholdes
søndag den 16. oktober.
Vi er på vej ind i vinterhalvåret og det
betyder, at der skal løbes crossløb.
Det første løb i Cross Cuppen afholdes
søndag den 30. oktober med start kl. 10.00
fra Planteskolen i Vestermarie Plantage.
Løbet er åbent for alle. Læs mere på
hjemmesiden.
Vintersæson betyder også indendørstræning
og her starter vi
Mandag den 31. oktober, kl. 18.00-19.30 i
gymnastiksalen på Vestermarie Skole.
Træningen
omfatter
styrke
og
konditionstræning.
Husk den almindelige løbetræning i skoven
mandag og onsdag kl. 17.00 og lørdag kl.
14.00. Flexløberne træner 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).

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

Hilsen Kirsten
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http://nyvestbadminton.dk/
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
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http://www.nyvest.dk/gymnastik/

Spørgsmål?
Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst til at hjælpe
eller har brug for flere oplysninger om sæson 16/17 i
Nyvest. I finder vores kontaktoplysninger på
hjemmesiden.
Venlig hilsen bestyrelsen

Nyt medlemsregistreringssystem på trapperne!
Gymnastiksæsonen er kommet rigtig godt i gang. Stort
velkommen til både nye og velkendte ansigter.
Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig vores hold, da
vi er ved at skifte medlemsregistreringssystem. Men de
første tre træninger er prøvegange, hvor alle
kan møde op og prøve vores tilbud. Hold øje med både
hjemmeside og Facebook, hvor vi melder ud så snart,
vi er ved at være klar til at åbne for tilmelding og
betaling.
Måske kommer du på venteliste
Vi vælger i år at lave deltagerbegrænsning i
forbindelse med tilmelding til vores hold.
På Rejsehold 1, 2, 3 og 4 bliver der i
udgangspunktet plads til 75 gymnaster.
På Ramasjang og Ultra 50 gymnaster.
Og på Effekt 30 gymnaster.
Det gør vi for at sikre, at vi kan levere en ordentlig
kvalitet og en god oplevelse både hvad angår spring og
rytme. Samtidig tager vi hensyn til både vores
gymnaster og vores instruktørers sikkerhed og
komfort.
På enkelte hold i de forgangne sæsoner har vi haft op
mod 100 gymnaster. Begrænset deltagerantal kan
derfor betyde, at vi må sige nej til nogen. Heldigvis er
der mulighed for at gå til gymnastik over hele
Bornholm. Vi arbejder også på løsninger til at "fordele
trykket" på vores hold og haltider lidt bedre, så vi
måske kan få plads til flere børn.
Som nævnt er det kun et enkelt hold eller to, som
tidligere har været meget store. Vi forventer derfor, at
der bliver plads til langt de fleste, som vil gå til
gymnastik hos os. Til gengæld forventer vi så også, at
man betaler sit kontingent, så snart vi åbner for
tilmelding. Det er en forudsætning for en plads på
holdet.

http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html
Når dette læses er vi inde i oktober måned , og
sommeren er vel overstået.
Krocketspillerne har iført sig varmere tøj, men de
spiller stadig, så lad os håbe vejret arter sig til
udendørs sysler et par måneder endnu.
Vores natkrocket på Nylars stadion gik fint, og selv om
vi ikke kunne benytte banerne udenfor stadion, fik vi
alligevel plads til 52 spillere fra hele øen, men måtte
sige nej til flere.
Så får vi lyset ind på stadion til næste år, bliver der
plads til 60 mennesker.
Team Bornholm stævnet i Nexø og Hasle er nu vel
overstået, og vi deltog med 9 spillere.
Resultaterne kendes ikke endnu, men forhåbentlig
klarede vore spillere sig godt, et godt stævne med
spillere fra hele Danmark, så et godt initiativ af Team
Bornholm, stævner varer i 2 dage.
Den 8. oktober drager vi 12 spillere til Tyrkiet, hvoraf
de 6 er fra Nyvest. Vi forventer en
stor og spændende oplevelse.
Spillerne har i efteråret fået nye trøjer. Vi takker
giveren for den flotte gave, som vi alle er glade for.
Hans.

Vil du give en hånd med som instruktør eller
praktisk hjælper?
Vores store børnehold kræver
MANGE hænder. Vi har
derfor fortsat brug for flere
hjælpere, hvis vi skal have
plads til alle, som gerne vil gå
til gymnastik hos os.
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http://www.nyvest.dk/skytter/

Motionspas 55+
Er du 55 år, der over eller førtidspensionist og
måske ikke lige ved hvad du skal lave i din fritid.
Hvorfor så ikke prøve et motionspas. Med sådan
et har du nemlig muligheden for at prøve en række
af de sportsgrene som DGI står for. Og det
inkluderer selvfølgelig også Nyvest
skytteforening, hvor man kan prøve sporten 3
gange helt gratis, så hvorfor ikke prøve?
Der vil være mulighed for at møde op på
udendørsbanen på adressen:
Skydehuset, Ørningevej 4, Vestermarie, 3700
Rønne.
Hver mandag fra kl.10.00 – 13.00 hvor der
skydes med cal.22 på 50 meter i hele
september.
Den 3 oktober rykker vi så indendørs, og her
vil vi være at finde hver mandag fra kl.10.00 –
13.00 hvor der skydes på 15 meter, og adressen er
her: Nyvest Hallen, Kirkevej 6- 8, 3720 Aakirkeby.
Så prøv sporten. Man kan henvende sig hos DGI
Bornholm, Torneværksvej 20, 3700 Rønne og få
et motionspas 55+
Indendørs Træning
Vi starter med indendørs træning mandag den 3.
oktober 2016 fra kl. 17.30 til kl. 22.00. ca. og
om onsdagen fra kl. 17.30 – ca. 22.00. så kom og
vær med. og man behøver ikke engang at havde
prøvet før.
Vi glæder os til at se jer!
Jægerdyst
Jægerne fra Nylars og Vestermarie jagtforening
havde sin årlige dyst på 50 m banen i Nyvest
Skytteforening onsdag aften den 24. august 2016.
15 jægere var mødt frem for at dyste imod
hinanden.
Først skulle der skydes en almindelig serie med 5
prøveskud og 15 gældende skud. Her kunne
jægerne opnå i alt 150 point i serien.
Vestermarie jagtforening vandt dysten imod
Nylars jagtforening.

Vinderholdet fra Vestermarie jagtforening består
af Poul Erik Kristoffersen, Keld Larsen, Esben
Aabye Dam, Karl Dahl og Ulla Madsen, som i alt
skyder 620 point.
Jægerne fra Nylars består af Martin Hansen,
Michael Poulsen, Carsten Poulsen, Lene Poulsen
og Kent Rasmussen, de skyder tilsammen i alt 551
point. Så jægerne fra Vestermarie vinder stort over
Nylars jægerne.
Der er præmier til de 5 bedste jægere i den
almindelige serie.
Martin Hansen fra Nylars er dagens bedste jæger,
som skyder 135 point. Martin Hansen har flest
tiere, og derfor vinder Martin Hansen over Ulla
Madsen fra Vestermarie jagtforening, Ulla
Madsen skyder også 135 point, men har kun 1 tier.
3. pladsen går til Poul Erik Kristoffersen
Vestermarie jagtforening, som skyder 126 point
og har en krydstier.
4. pladsen går til Keld Larsen Vestermarie
jagtforening, som skyder 126 point og har nul
krydstiere.
5. pladsen går til Karl Dahl Vestermarie
jagtforening, som skyder 123 point.
Herefter kunne jægerne skyde på en festskive –
svensk trekant med 7 gældende skud. Her kunne
jægerne opnå 49 point.
Her bliver dagens bedste jæger Karl Dahl
Vestermarie jagtforening med 36 point, som
vinder over Carsten Poulsen Nylars jagtforening
med 27 point og Michael Poulsen Nylars
jagtforening med 23 point.
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Til slut kunne jægerne skyde på faldmål med 5
skud og her gjaldt det om at være hurtigst og få
alle 5 mål til at vippe. Man bliver grebet af denne
skydning, og derfor var der flere af jægerne, som
prøvede at skyde på faldmålene, for at blive den
bedste, og få flest træffere på faldmålene. Men det
er ikke altid lige let. Niels Christian Jensen
Vestermarie jagtforening bliver den hurtigste med
alle fem træffere i tiden 8,65 sek.
Efter skydningerne kunne jægerne hygge sig og
der blev uddelt pokal og præmier til jægerne.
Næste dyst for jægerne på 50 m banen i Nyvest
Skytteforening bliver den 23. august 2017.
Keld Larsen, Karl Dahl og Poul Erik
Kristoffersen. (Ulla Madsen og Esben Aabye Dam
mangler).

Danmarks mesterskaberne 2016 ungdom
Vi kom, vi kæmpede og det gik nu godt.
Efter at havde trænet et halvt år på 50
meterbanerne i Nyvest Skytteforening, blev
udendørs sæsonen sluttet af med Danmarks
Mesterskaberne i skydning, hvor børn og junior
skytter i weekenden fra den 9/9 til den 11/9 2016
kunne vise hvad de kunne, mens de dystede mod
en række af Danmarks bedste skytter, og i år blev
en bus med 6 nyvestskytter så pakket og kørt til
Vingsted, hvor DM blev afholdt.
Alle 6 deltagere gennemførte den klassiske cal. 22
skydning på 50 meter med flotte resultater hver
især, og selvom det blev til lidt blandede
placeringer i de forskellige klasser, så virkede alle
skytter tilfreds i kampen om guldet
de individuelle resultater på 50 m fra Nyvest
skytterne.

Medaljevindere junior herre biatlon:
Jonatan Lohse (Korsør), Theis K. Hounsgaard
(Nyvest) og Magnus Mikkelsen (Randers)

Dagens bedste jæger Martin Hansen, Nylars
jagtforening.
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Godt gik det også for de 4 skytter, der deltog i DM
i biatlon. Her hentede 3 skytter nemlig medaljer
med hjem efter en hård kamp, i de to klasser
Nyvest deltog i. distancen var ca. 2,5 km
terrænløb med to skydninger undervejs, på små og
store huller.

Deltagerne fra Bornholm med deres trænere

Medaljevindere børn 12-14 år biatlon:
Nicolai Dam Andersen (Nyvest), Anton Østdal
(BallerupBiatlon) og Frederik R. L. Koefoed
(Nyvest)

Samlede Nyvest deltagere i biatlon:
fra venstre Nicolai D. Andersen, Theis K.
Hounsgaard, Frederik R. L. Koefoed og Sebastian
Groth.

Biatlon stafet
Nyvest Skytteforening fik afviklet sit 2. firma/forening-/familie stafet for hold i biatlon onsdag
den 7. september 2016. Igen var det et skønt vejr
til at afvikle denne stafet biatlon. Der mødte 9
hold denne eftermiddag og aften og det var vi
rigtig godt tilfredse med. De tilmeldte hold var fra
Bornholms Politi Idrætsforening med 3 hold, 10.
klassecenter med 5 hold og 1 hold fra Nyvest
Skytteforening
Inden deltagerne gik i gang med stafetten, fik alle
en kort instruktion, hvordan stafetten skulle
afvikles. Dernæst fik alle 5 prøveskud på en
papskive, så de kunne se, om de kunne ramme
noget, og hvordan en biatlon riffel virkede.
Herefter gik den første start kl. 16.30 med 5 hold
og den anden start kl. 18.00 med 4 hold. Alle
deltagere skulle løbe 4 gange ca. 500 m pr. runde.
og skyde tre gange på faldmål, de første to gange
på store huller og 3. gang på små huller.
Alle deltagere gav den hele armen og alle var
glade og tilfredse også selvom det blev til nogle
strafrunder.
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Flere af deltagernes puls var høj, når de kom ind
på banen efter løbeturen for at skulle skyde, men
det gjaldt om at holde vejrtrækningen i ro, når der
skulle skydes, ellers ville det blive til for mange
strafrunder. Alle deltagere var meget opsatte på at
vinde 1. pladsen.

Det vindende hold fik uddelt guldmedalje og
derefter var der lodtrækningspræmier på
startnumrene.

Vinderne af stafetten blev vundet af ”De tre små
grise” med følgende deltagere - Nicolai D.
Andersen, Jeppe Juel Larsen og Frederik Koefoed.
De klarede stafetten i tiden 43 min. og 11 sek.
med 17 strafrunder.
Nr. 2 blev Bornholms Politi Idrætsforening hold 2
med deltagerne Poul Bjerregaard, Konrad
Bjerregaard og John Sommer. De klarede stafetten
i tiden 44. min og 32 sek. med 12 strafrunder.
Nr. 3 blev Bornholms Politi Idrætsforening hold 3
med deltagerne Jonas Larsen, Malene Jensen og
Stig Westh. De klarede stafetten i tiden 52 min. og
8 sek. og med 14 strafrunder.
Nr. 3 blev Bornholms Politi Idrætsforening hold 3
med deltagerne Jonas Larsen, Malene Jensen og
Stig Westh. De klarede stafetten i tiden 52 min. og
8 sek. og med 14 strafrunder

Biatlon stafet vindere ”De 3 små grise”
Sikkerheden frem for alt, så derfor blev der
grundigt forklaret hvordan man håndter våben
sikkert.

Nr. 4 blev 10. klasse Center hold 1 med deltagerne
Emma Dunker, Nikolaj Almeborg og Rasmus
Bohn. De klarede stafetten i tiden 55 min. og 23
sek. og med 34 strafrunder.
3 deltagere kunne nøjes med 2 strafrunder og det
var Nicolai D. Andersen, Poul Bjerregaard og Stig
Westh.
2 elever fra 10. klasse Center Bornholm - Nikolaj
Almeborg og Nikolaj Hansen måtte desværre tage
3 gange 5 strafrunder i alt 15 strafrunder, da det
ikke lykkedes for dem at få nogle træffere på
faldmålene. Men de tog udfordringen med et højt
humør.

8

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

Jule- og kræmmermarked
Nyvest Støtte- & forældreforening arrangerer
jule- og kræmmermarked i Nyvesthallen
Søndag d. 20. november 2016 kl. 10.00 til
16.00
Kom i julestemning. Der er dekorationer,
nisser, kort, billeder, bøger og meget mere.
Hvis man ønsker at være med som sælger
skal henvendelse ske til Evy Poulsen på mail:
evy.poulsen@gmail.com
eller telefon 20 23 23 47.
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