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

Først af alt - TAK - til alle de frivillige hjælpere
ved årets loppemarked.
Fra søndag eftermiddag til sent onsdag aften
summer hele Nylars af organiseret kaos. Igennem
dagene hjælper mere end 100 medlemmer med at
hente, ordne, sorterer og opstille alt det, der
igennem året er hentet ind til loppemarkedet.
Da salget sluttede ved ni tiden onsdag aften, blev
alt ryddet op, der blev gjort rent og de tjente penge
blev talt op. Loppemarkedet 2015 indbragte os på
den anden side af 78.000, kr.
Pengene fordeles til afdelingerne som bruger dem
til gavn for medlemmerne.

Senere vil også følge en ny form på nyhedsbrevet
der hænger tættere sammen med hjemmesiden og
også fungerer på smartphones.
Pia Frost Jensen
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF

I september skal hovedbestyrelsen igen afsted
til "DM i foreningsudvikling", denne gang til
den afsluttende evaluering og kåring af årets
vinder. I vores evaluering har vi blandt flere ting
fremhævet det store engagement på vores
"Inspirationsaften i Nyvest" sidste år, arbejde
omkring springgraven og den, for en forening
livsvigtige, tilgang af de unge kræfter i både det
organisatoriske og det praktiske arbejde.
Arbejdsgruppen der kikker på vores itløsninger omkring hjemmesiden, nyhedsbrevet
og medlemsregistreringen har fremlagt deres
arbejde for hovedbestyrelsen. Det er besluttet at
arbejde videre med en ny hjemmeside med en
levende forside, let adgang til de enkelte
afdelinger og god funktion også på smartphones.
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www.nyvestatletik.dk

Der trænes til Idrætsmærket på Vestermarie
Skole hver mandag, kl. 18.15 frem til og med
den 21. september. Find mere information
om de forskellige krav til Idrætsmærket på
vores hjemmeside under træningstider.
Indendørstræningen starter i uge 44, 2015 og
fortsætter frem til uge 10, 2016. Træningen
omfatter styrke og konditionstræning og
finder sted i gymnastiksalen på Vestermarie
Skole. Læs mere på hjemmesiden.
Husk også den almindelige løbetræning i
skoven mandag og onsdag kl. 17.00 og
lørdag kl. 14.00.
Lørdag den 3. oktober, kl. 14.00 afholdes
Lyserødt Lørdagsløb med start ved
Kanondalen på Galløkken. Løbet afholdes af
Kræftens Bekæmpelse til støtte for
Brystkræft. Pris for deltagelse min. 40 kr.
Tilmelding fra kl. 13.00 på startstedet.

http://nyvestbadminton.dk/
Så er sæsonen startet og vi velkommen til nye som
gamle spillere, håber vi får mange gode kampe.
Husk at vi spiller mini golf
og så er der Lav selv pizza
hjemme hos Philip den 19 september .
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http://www.nyvest.dk/fodbold/

http://www.nyvest.dk/gymnastik/
Det kræver instruktører med overblik og selvtillid,
når gymnastikholdet tæller hele 90 børn. I
bestyrelsen var vi derfor enige om, at Cecilie og
Helene, som havde Rejsehold 2 sidste sæson,
fortjente et skulderklap oven på et flot stykke
arbejde. Vi indstillede dem derfor til
Vingstedkursus 2015.

Postkort fra Cecilie og Helene Vingstedkursus 2015
I sommerferien fra d. 19.-24. juni havde vi en
fantastisk oplevelse. Vi var nemlig på
Vingstedkursus i Jylland. Vingstedkursus er for
instruktører og hjælpeinstruktører mellem 14 og
17 år. Det er en super oplevelse fyldt med masser
af gymnastik, nyttig viden, hygge, sjove aktiviteter
og masse af andre ting. Du bliver udfordret, men
lærer samtidig dig selv bedre at kende.
I sæsonen 2014/15 trænede vi Rejsehold 2 i
Nyvest. Et stort hold med 90 gymnaster fra 3-5
klasse. Derfor synes vi, at det var fedt at komme
på Vingstedkurset og få en masse nye ideer, og
især nu, når vi næste sæson skal træne Rejsehold
3.
Vi startede ugen ud med gymnastik hele dagen. Vi
øvede meget grundgymnastik og f.eks. chassé,
kropsbevidsthed og anden fysisk træning.
Desuden øvede vi på en lille opvisning, vi skulle
vise for forældrene sidst på ugen, hvor der bl.a.
indgik sving og hiphop.
Vi lavede selvfølgelig meget gymnastik i løbet af
ugen, men fik også et lille kursus i skader og
foreningslære, som er meget nyttigt at vide noget
om, når du er træner. Trænerne havde også
arrangeret en masse sjove aktiviteter og
konkurrencer.
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Vi havde aftencafeer, olympiade, retssag og masse
andre sjove ting. Det var en god måde at lære de
andre unge at kende og på samme tid rigtig sjovt.

I kan godt regne med at få en demonstration af,
hvad det længe ventede nye redskab kan bruges
til!

Vi kan helt klart anbefale andre at tage på
Vingstedkursus, så får du muligheden så sig ”ja
tak”. Det er en god mulighed for at møde andre
unge på din egen alder, der også elsker at lave
gymnastik, og går op i det som dig selv. Samtidig
er det super lærerigt, du bliver også udfordret og
får en masse nye ideer og sjove lege, du kan tage
med hjem til din lokalforening. Det er nogle
virkelige gode trænere, der alle har været på
verdensholdet - så man rigtig kan blive udfordret.

Og dagen efter går sæsonen så i gang! I kan finde
alle vores mange hold på hjemmesiden under
gymnastik.

Indvielse af springgraven d. 13.
september

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

Så er det endelig tid. Springgraven i Nyvest
Hallen indvies søndag d. 13. september. Vel mødt
i hallen fra kl. 11 til 13 til et par timer med
bevingede ord, lidt godt til ganen og glade
gymnaster.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html
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Der var også gang i den afdeling, man kalder øl-teltet.
Muligheden for at slukke tørsten blev benyttet af
mange. Den lune sommeraften indbød jo også til det.
Det var nu ikke de grønne flasker, der gik flest af. Der
blev faktisk solgt flere sodavand/kildevand end øl.

Næste arrangement i forældreforeningens regi
er JULE-KRÆMMER MARKED søndag d. 22.
november 2015.
(sæt X i kalenderen allerede nu)!
Der var godt besøg i forældreforeningens telt under
loppemarkedet onsdag d. 5. august.
Der var gang i raflebægerne. Tombolaen med fine
gevinster, for en stor del sponsoreret af områdets
virksomheder, havde hele tiden ”kunder”. Der var
1800 lodder i tromlen og der kunne meldes om
udsolgt lidt før det hele sluttede.
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