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

Hen over sommeren har der været travlt i Nyvest.
Atletik har gjort sig gældende i alle løb og
turneringer på Bornholm hele sommeren.
Kroket ved slet ikke hvad ordet pause betyder.
Gymnastik har som vanligt været ude i
sommerlandet med Big Splash.
Skytterne arbejder fortsat på at skaffe fondsmidler
til den nye skydebane.
Alle har vi været med og hjælpe til ved
loppemarkedet.
Klaus har arbejdet som en gal på vores nye
hjemmeside og er kommet ret langt.
I forbindelse med skolestart har vi fået en
henvendelse fra Hans Rømer Skolen om et
samarbejde med deres idrætslinje. Skytterne,
gymnastik og kroket skal alle være med et par
dage hver.
En masse nævnt og sikkert lige så meget glemt.
Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF

1

www.nyvestatletik.dk

Onsbækløbet
Torsdag den 4. august 2016 afholdes
Onsbækløbet i det spændende og afvekslende
terræn ved Onsbæk.
Start og mål er ved den gamle kiosk ved
Onsbæk på hjørnet af Søndre Ringvej og
Stampen Vej 1.Børneløb: 2,4 km med start kl.
18.15.
Voksenløb: 4,6 km med start kl. 19.00.
Forhåndstilmelding foretages på www.
nyvestatletik.dk.
Det vil ligeledes være muligt at tilmelde sig
på dagen på startstedet fra kl. 17.15. Bemærk
at der opkræves et ekstragebyr på kr. 10,- ved
tilmelding på dagen.
Idrætsmærketræning
Træning til Idrætsmærket starter mandag den
15. august kl. 18.15 på Vestermarie Skole.
Herefter trænes der hver mandag til og med
den 19. september.
Læs mere om idrætsmærketræningen på
hjemmesiden.
Løbetræning
Husk, at der trænes i skoven fra Planteskolen
mandag og onsdag kl. 17.00 samt
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 eller Sukey
Brown: 2328 9128).

http://nyvestbadminton.dk/

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

Hilsen
Kirsten
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Små børn

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

Ramasjangholdet: 0-3 år med
(bedste)-forældre

Så er vi klar med programmet for den nye sæson.
Vi har sæsonstart i uge 37, så fra d. 12. september
er der igen en masse gymnastik i Nyvest Hallen.

Ultraholdet : 4 år til skolestart

Ultraholdet
Nu gør vi ligesom på DR, og laver Ramasjang for
de små og Ultra for de lidt større
Med start
torsdag d. 15. september vil vi byde velkommen
på Ramasjangholdet fra kl. 16-17 for de 0-3 årige
og deres forældre (årgang 2013 og yngre). Kl 1718 overtager så Ultraholdet for de 4-5 årige
(yngste årgang 2012). De ældste børn træner uden
mor eller far - men vi vil meget gerne have en
masse forældrehjælpere med i Nyvest!

Ældre

Mere Effekt
Vores effekthold er populære og er helt fyldt op
fra første træningsdag. Derfor er vi glade for, at vi
i år kan tilbyde hele tre effekthold – to
mandagshold og et onsdagshold.
Holdkalender – hvilke hold træner hvor og
hvornår?
I Nyvest Centret
Spring/rytme og rytmisk opvisningsgymnastik
Rejsehold 1: 0. - 1. klasse
Rejsehold 2: 2. - 3. klasse
Rejsehold 3: 4. - 5. klasse
Rejsehold 4: 6. - 8. klasse
Rejsehold 5: 9. klasse - ca. 20 år
Rejsehold 6: 18 år+ (født før
31/12-98)
Rejsehold "007": 50+ år

Onsdag kl. 15.10
- 16.25
Onsdag kl. 16.30
- 17.55
Tirsdag kl. 16.30
- 17.55
Mandag kl.
16.00 - 17.55
Mandag kl.
18.00 - 19.55
Mandag kl.
20.00 - 22.00
Onsdag kl. 18.00
- 19.25

Frisk motion – ældreholdet
Frisk motion – stoleholdet

Torsdag kl. 16.00
- 16.55
Torsdag kl. 17.00
- 17.55

Mandag kl.
09:00 - 10:00
Mandag kl.
09:00 - 10:00

Effekt- og styrketræning
Effekt, mandag (1)
Effekt, mandag (2)
Effekt, onsdag

Mandag kl.
15:00 - 16:00
Mandag kl.
16:15 - 17:15
Onsdag kl. 16:45
- 17:45

På Vestermarie Skole
CrossGym, for hele familien
Vild med torsdag, dans for
begyndere/let øvede - hele
familien

Tirsdag og
torsdag kl. 17:00
- 18:00
Torsdag kl. 19:00
- 20:30

3

http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html
Igen i år har vi afholdt vores traditionsfyldte
loppemarked den første onsdag i august
For en gangs skyld var vejret ikke med os, regnbygerne
holdt nogle loppekøbere væk. Men mange kom
uanset vejret.
Vores auktionarius Kjeld Petersen afholdt en festlig
auktion, hvor der blev solgt godt. Knap 11000 kr. var
omsætningen der!
Omsætningen i år samlet blev knap 64000 kr. Det er i
forhold til de senere år lidt mindre og skyldes nok
vejret
Blandt alle de frivillige har vi en konkurrence om
omsætningen, Den som kom tættest på var Anni Due,
tillykke med det!
Igen er det en fornøjelse at se alle de mange frivillige,
der er med til at løse alle de opgaver, der er i
forbindelse med loppemarkedet. De sidste 4 dage har
mange været i gang med at transportere tingene fra
lageret til hallen, fordele og sætte op. Og selvfølgelig
på selve loppemarkedet få solgt tingene.
Pengene går til nyanskaffelser i afdelingerne
Vi ses igen i 2017 onsdag den 2. august!
Ida Tidemand

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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2 Åbenklasse hold:
Hold 1: Sanne Cordua, Marianne Hansen,
Charlotte Frederiksen, Carsten Christensen og
Oliver Munkholm Kjær.
Hold 1 fik en fjerde plads i turneringen med i alt
3088 point ud af 3200 point.

(Første loppemarked i regnvejr!)

Hold 2: Lene Pihl, Birthe Kristoffersen, Poul Erik
Kristoffersen, Rene Jørgensen og Mads
Freiesleben.
Hold 2 fik en tredje plads i turneringen med i alt
3093 point ud af 3200 point.

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

1 veteranhold: Susanne Pihl, Svend Erik Pihl,
Karl Dahl, Ulla Madsen, Albert Lund.
Veteranholdet fik en førsteplads i turneringen med
i alt 3130 point ud af 3200 point.

Skytterne har deltaget i 50 m turnering på
Amtsbanen i Aakirkeby med start i maj 2016 og
sluttede august 2016.
Skytterne har været inde på Amtsbanen 6 gange
og skudt. Så vi har næsten tømt boksen for rifler
m.m., når vi skulle skyde.

Et åbenklasse hold og veteranholdet skal
repræsentere til Danmarksmesterskaberne i
Vingsted i weekenden 23. – 25. september 2016.

Der har også kommet en venlig bemærkning, når
vi kom ind på Amtsbanen ”Så nu kommer
skytterne fra Nyvest” eller ”Er I flyttet
hjemmefra?” fordi vi havde så mangler rifler,
skydeudstyr m.m. som vi skulle have med hver
gang.

Skytterne rykker indendørs til skydelokalet i
Nyvest Hallen mandag den 3. oktober 2016.

Alle skytter har gjort deres bedste for at skyde de
bedste resultater, og alle har skudt 6 gange; men
det er de 4 bedste hold resultater, som giver
placeringen for holdene.
1 børnehold: Anna Dahl, Jonas Dahl, Sebastian
Groth, Marius Jørgensen, Emil Kofoed og Mikkel
Pedersen.
Børneholdet fik en anden plads i turneringen med
i alt 3030 point ud af 3200 point.
1 juniorhold: Nicolai D. Andersen, Martin
Frederiksen, Ofelia Jørgensen og Theis K.
Hounsgaard.
Juniorholdet fik en førsteplads i turneringen med i
alt 3120 point ud af 3200 point.

Skytterne skyder på udendørsbanen i skoven
til og med onsdag den 28. september 2016.

Skytterne i Nyvest kan også andet end kun at
skyde. 3 skytter har deltaget i Etape Bornholm fra
mandag den 25. juli til og med fredag den 29. juli
2016.
Det var Lene Pihl, Susanne Pihl og Oliver
Munkholm Kjær. De har løbet på 5 dage i alt
42,195 km hver.
Oliver Munkholm Kjær samlede tid blev 4 timer
30 min 41 sek.
Lene Pihl samlede tid blev 5 timer 41 min 22 sek.
Susanne Pihl samlede tid blev 4 timer 23 min 45
sek.
Venlig hilsen
Susanne Pihl
Kasserer i Nyvest Skytteforening
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http://www.nyvest.dk/foraeldre-ogstotteforeningen/om-stotteforeningen.html

Loppemarked 2016
Nyvest Støtte- & Forældreforening bidrog til årets
Nyvest loppemarked med en sprudlende tombola
og kolde drikkevarer til loppisgæsterne.
Der var en vis spænding omkring, hvorvidt regnen
ville holde gæsterne væk, samt om foreningens
telte ville holde regnen ud i år, men humøret var i
hvert fald højt på foreningens side af disken!
Vi oplevede, at mange gik tilfreds herfra med
hænderne fulde af tombola godter eller en god
omgang hygge efter et ophold i hygge-rafle
hjørnet.
Der var ingen tvivl om, at vi kunne mærke
regnvejret i år, men der var nok gang i biksen til,
at foreningen allerede har kunnet købe et nyt telt
til næste år….
Vi glæder os!
Andy Howe
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