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Et godt initiativ fortjEnEr
En god opbakning!

Følg med via 
vores nyhedsbrev

– tilmeld dig på
www.midspar.dk/

nyhedsbrev

I Sparekassen støtter vi det lokale foreningsliv 
og giver vores kunder rabatter til sportslige 
og kulturelle arrangementer.

www.midspar.dk

 

Bestil et OK Benzinkort og tank penge til VSF! 
  
For hver liter benzin eller diesel, du tanker, giver OK 6 øre til VSF, og 
når du har tanket 500 liter, så får VSF en ekstra bonus. 
  
Det koster ikke noget at få et OK Benzinkort. Kontoen er rentefri, og du 
betaler din benzinregning én gang om måneden. Benzinen bliver 
selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsorerer hele 
støttebeløbet. 
  
Med VSF´s sponsornummer 55 89 75 kan du selv bestille dit benzinkort 
på: www.ok.dk 
  
Sportslig hilsen 
Otto Ley 
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Støt og vind kr. 5000,-

Fyrværkerisalg i Vinding SFIgen i år stiller vi op med Fyrværkerisalg 
på parkeringspladsen ved VIC, Vinding 
Hallen, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle- med salg de sidste 5 dage af åretMandag den 27. december kl. 15.00 - 18.00Tirsdag den 28. december kl. 15.00 - 18.00 Onsdag den 29. december kl. 15.00 - 18.00 Torsdag den 30. december kl. 12.00 - 18.00 Fredag den 31. december kl. 10.00 - 15.00 Årets fyrværkeriudvalgkan følges i kataloget fra Aalborg Fyrværkerifabrikpå hjemmesiden på ww .vsffodbold.dk/fodbold

Køb 
lokalt
- støt 
lokalt...

ODBOL
F

D

Lørdag den:15. januar 202226. februar 2022
Tid:
Kl. 15 - 17: Fra 3 år til og med 2. klasse

Kl. 18 - 22:
Fra 3. til 7. klasse

Vi har brug for voksne frivillige hjælpere et par timer i løbet dagen/aftenen. Er det dig?
Skriv til styregruppen: sjov-vsf@hotmail.com

Find os på
www.vsf.eu/Sjov-Lørdag
Følg med på Facebook: Søg efter @sjovloerdag

dISKOTEK

HoppeborgefodboldbaneTarzanbane

Sjov Lørdag i Vinding Idrætscenter2022
Det er MEGA sjovt - så kom og vær med!

PRIS:
Kr. 50,-
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CarSTEN WILLEMOES, FOrMaND FOr VINDINg SPOrTS FOrENINg

t vore 
oncører

 e støtter os -

Bliv medlem af 
Vinding Idræts Center
og deltag automatisk 
i medlemsspillet
Alle privatpersoner kan blive medlem af Vinding Idræts Center. 
Det giver dig mulighed for at have medindflydelse på, hvordan 
Vinding Idræts Center skal udvikle sig. Du bliver derfor invite-
ret hvert år til vores generalforsamling.
Medlemskabet giver automatik adgang til medlemsspillet Støt 
og Vind. Vinding Idræts Center garanterer at 50 % af medlem-
mernes kontingent tilbagebetales i form af gevinster. Vi foreta-
ger hvert år 10 udtrækninger. Hver den 20. i månederne marts 
til december. I december måned udtrækker vi en hovedgevinst 
i form af et rejsegavekort til en værdi af

kr. 5000,-
Jo før du melder dig ind, desto flere chancer har du for at vinde. 
Gevinsterne er fortrinsvis gavekort til de lokale forretninger. 

Medlemskontingent
er fastsat til kun kr. 250 for 2022
Udover deltagelse i medlemsspillet 
”STØT OG VIND” får du rabat på deltagelse i HALVNI-klubben. 
Hvad går pengene til?
Overskuddet går til yderligere rekvisitter til centret, således at alle til 
enhver tid synes, at et besøg i Vinding Idræts Center, bliver en god ople-
velse. 
Hvordan bliver jeg medlem?
Efter den 10.1.2022 åbnes der for tilmelding for 2022. gå ind på vores hjem-
meside VSF.eu På forsiden kan du tilmelde dig online via knappen ”Tilmeld”. Du 
deltager med det samme i den kommende lodtrækning. Ved indbetaling accepte-
res medlemskab af Vinding Idræts Center og gældende vedtægter, som kan læses 
på hjemmesiden.

Nuværende medlemmer får automatisk tilsendt opkrævning som kan beta-
les med bankoverførsel eller MobilePay.
Kvittering gælder som medlemsbevis og heraf fremgår medlemsnummer til 
medlemsspillet STØT og VIND i 2022. Vinderne får direkte besked.

Støt og vind
kr. 5000,-

Vindinggaard Center

Vindinggård Center 13 . 7100 Vejle
Tlf. 7572 1866

vindinggaard-dyreklinik.dk

Et almindeligt efterår i 
Vinding Sportsforeningen
Som så mange gange før kom vi i 
Vinding Sportsforening rigtig godt i 
gang efter sommerferien. Hvis man 
kigger i dette nummer af Kontakt, kan 
man læse om de mange aktiviteter, der 
er i gang i foreningen lige nu. I år var 
det også som om, at der var ekstra 
store smil på læberne, da alle kunne 
komme i gang med deres idræt, uden at 
skulle tænke alt for meget på corona. 
alt i alt et almindeligt efterår i Vinding 
Sportsforening, hvor der har været fuld 
tryk på både ude og inde. 
 Vi regner fortsat med, at alt forløber 
uden problemer i de kommende 

måneder, men som de seneste 
dage (her i starten af november) 
har vist er der stadig corona i 
samfundet og vi skal fortsat tænke 
os om. Så en opfordring til alle om 
at følge sundhedsmyndighedernes 
råd, og vigtigst hvis du er syg eller 
har symptomer så mød ikke op i 
sportsforeningen, men bliv hjemme til 
du er rask igen.
 Efteråret er også årstiden for to 
af Vinding Sportsforenings vigtige 
begivenheder, generalforsamlingen 
og trænerleder festen. årets general-
forsamlingen blev afholdt tirsdag 

den 28. september, i café VIC. På 
generalforsamlingen fremlægges 
bestyrelsens årsberetning, og regnskab 
og budget godkendes. De fremmødte 
kunne konstatere, at det går godt 
i Vinding Sportsforening, der både 
økonomisk og medlemsmæssigt 
er sluppet godt igennem corona 
pandemien. 

Generalforsamling
Det er også på generalforsamlingen, 
at de medlemmer af hovedbestyrelsen 
vælges, der ikke kommer fra afdelin-
gerne. På dette års generalforsamling 

var næstformand arturo Pasquel, 
bestyrelsesmedlem allan Paulsen og 
bestyrelsesmedlem Otto Ley på valg. 
arturo Pasquel og Otto Ley blev 
genvalgt for en 2 årig periode. allan 
Paulsen, der også var hovedkasserer 
ønskede derimod ikke at stille op igen. 
Efter afholdelse af generalforsamlingen 
er formanden i badminton afdelingen 
Frank Svane godtfredsen gået af, og 
erstattet af Thomas Søgaard. Her fra en 
stor tak til Frank Svane godtfredsen og 
allan Paulsen for det store arbejde de 
har lavet for foreningen. 
 Efter årets generalforsamling, 
og ændringen på formandsposten 
i badmintonafdelingen består 
hovedbestyrelsen i Vinding Sports-
forening af formand Carsten Wille-
moes, næstformand arturo Pasquel. 
bestyrelsesmedlemmerne Otto Ley 
og Hans Jørgen Schmidt, formand for 
Håndbold afdelingen Henrik Olesen, 
formand for Idræt for Ældre Dan 
Olsen, formand for Motion & Cycling 
Jesper rosengaard, formand for Tennis 
afdelingen Winnie Jakobsen, formand 
for Badminton Thomas Søgaard og 
formand for gymnastik afdelingen 
Hanne Mouritsen. Formandsposten for 
Fodbold afdelingen er ubesat, så fra 
fodboldafdelingen deltager næstformand 
Henrik Farmann i hovedbestyrelsens 
møder. Vi ser frem til en god sæ-
son og fortsat godt samarbejde i 
hovedbestyrelsen.

Træner/lederfest
Fredag i uge 43 var der traditionen 
tro trænerleder fest i Vinding Sports-
forening. Som vanligt mødtes en flok 
trænere og ledere med ledsagere til 
en festlig aften, med godt selskab, god 
mad, samt musik og dans. Oven på en 
lang periode med aflysninger af festlige 
arrangementer, var alle klar til en festlig 
aften, og med et band, der i den grad 
kunne levere musik som passede til 
festen, blev det en super hyggelig aften, 
på trods af halloween temaet. Tak 
herfra til alle der deltog i festen.
Også tak til alle trænere og ledere i 
Vinding Sportsforening for, at I var 
klar til start i dette efterår. Det er 
ikke alle foreninger der har været 
så privilegerede at alle er mødt op 
efter de gentagne nedlukninger, og 
igen igen er lykkedes med at skabe 
gode idrætsoplevelser for alle vores 
medlemmer. 

Carsten Willemoes
Formand for hovedbestyrelsen, VSF

Carsten Willemoes afløgger beretning på 
generalforsamlingen
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Vinding Idræts Center Aktiviteter i Cafe VIC
Arrangør Vinding Idræts Center

Søndag den 28. november 2021 kl. 14.30 

Familiejulebanko
- dørene åbnes kl. 13.30
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
Børn, unge, ældre - alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag 
med bankospil.
Der vil være flotte præmier og mange sidegevinster.
I pausen vil der være en gættekonkurrence.
Pris pr bankoplade kr. 20, 3 stk. for en 50’er. 
Mulighed for køb af gløgg og æbleskiver, øl, sodavand, kaffe og slik.
Tilmelding ikke nødvendig. Vi glæder os til at julehygge med jer

___Søndag den 16.1.2022 kl. 13.00

Vinter gåtur med guide
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
I samarbejde med Vejle Kommune arrangerer VIC en vinter gåtur 
med naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet som guide.
Finn vil fortælle os om, hvad der sker i naturen lige nu. 
Hvordan overlever dyr og insekter vinteren, og hvordan gør planterne klar til foråret.
Turen er 6 km og går til skoleskoven og gennem Mølholm Ådal frem til Sønderskoven og Vejle 
Bikepark, inden turen går hjem via Den Blå Legeplads i Vindinggård området.
Turen afsluttes ved Vinding Idræts Center, hvor der er mulighed for at få varmen med 
boller og kakao.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage. 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 17.00 – 22.00

Spilleaften
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
Cafeen, forhallen og taktik rum i kælder vil være fyldt med forskellige spil – Sufflebord, mini 
bordtennis, dart, fifa fodboldspil, bordfodbold, bobspil, stigegolf, crossboccia, ringspil, billard m.m
Desuden laver vi borde med kort, raflebægre og uno.
Mulighed for køb af pizzasnegle, pølsebrød, toast samt drikkevarer.
Alle er velkomne – find en at dyste med – så bliver det endnu sjovere. 
Tilmelding ikke nødvendig.
Det er gratis at deltage
Primært for de yngste de første par timer. 
   

Hurra
Vi har igen i 2020/21 fået et flot beløb fra OK - indtjent 
på vores VSF aftale om brændstof købt på OK/Kort 
og i OK/Appen plus på vores el – og mobil aftale i alt 
32.693,95 kr. Godt gået/kørt  VSF/OK bilister!!

På grund af årets Corona udfordringer med 
nedlukninger har OK samt deres forhandlere besluttet 
at give 30 % ekstra til alle klubber og foreninger der 
har en OK aftale. 

VSF får derfor 42.502,14 kr.!!
Stor tak til OK og alle Jer der tanker OK og støtter 
VSF.                                                 Sportslig hilsen Otto

Vintersæsonens aktiviteter er i gang 
igen. Forhåbentlig kan vi undgå nye 
restriktioner, selvom antal smittede 
med Covid19 igen er på vej op. I VIC 
gør vi vores til at holde smitten nede 
med ekstra rengøring og med standere 
med hånd desinfektionsmidler ved 
vores indgange, som vi anbefaler at du 
bruger, når du besøger os.
 Som jeg tidligere har omtalt her i 
bladet, vil bestyrelsen gerne have at 
vores cafe fremstår som områdets 
forsamlingshus. Derfor har vi sat os 
for at lave et arrangement en gang 
om måneden. Første arrangement 
blev en vellykket aften med vin-
smagning. Per Balleby holdt et godt 
foredrag om spanske vine. Der var god 
spørgelyst, og vi har kun fået positive 
tilbagemeldinger fra deltagerne.
 Desværre har vi måttet aflyse vores 
loppetorv. Der var kun 5 tilmeldte 
stande så desværre var interessen for 
dette arrangement ikke tilstede.

Julefamiliebanko
Vi er klar med nye initiativer i løbet 
af de næste 3 måneder. Vi håber 
på rigtig stor opbakning til vores 
julefamiliebanke søndag den 28.11. 
Vi opfordrer dig til at komme i god 
tid. Dørene åbnes kl. 13.30. Der er 
mange flotte præmier. Mange af vores 
leverandører til centret har været 
gavmilde med sponsorgaver. Der er 
selvfølgelig mulighed for køb af gløgg og 
æbleskiver.

Gåtur med naturvejleder
I januar inviterer vi jer på en dejlig 
vinter gåtur i vores smukke natur. 
Turen arrangeres i samarbejde med 
Vejle Kommune. Naturvejleder Finn 
Lillethorup fra Økolariet vil guide os 
rundt skoleskoven, Mølholm ådal og 
Sønderskoven. Finn vil fortælle os 
hvordan vore dyr og insekter klarer 
vinteren og hvordan vi allerede kan 
se, at planterne er ved at blive klar til 
foråret. Når du igen er tilbage kan du 
få varmen i Cafe VIC med boller og 
kakao.

Alle former for spil
I februar vil vi fylde forhal, cafe samt 
taktik rum i kælderen med alle former 
for forskellige spil. Så vi kan kun 
opfordre alle - ung som gammel - at 

komme op i cafeen og tage en dyst 
med en nabo eller bekendt.
 Du kan se alle arrangementer under 
aktiviteter i Cafe VIC i dette nummer 
af KONTaKT  
 Det er nye tiltag fra Vinding 
Idræts Center, så bak op om 
arrangementerne. Bliver de en 
succes, vil vi fortsætte med lignende 
arrangementer.  

Caféen
Vi har ændret lidt i vores måde at drive 
cafeen. Vi har udvidet vores daglige 
åbningstider til mandag til torsdag 
fra kl. 16.00 - 21.30, fredag fra 16.00 
- 20.00 og i weekend vil der være 
åbent i forbindelse med aktiviteter. 
I weekenderne vil cafeen være 
bemandet, men i hverdagene vil cafeen 
ikke være bemandet af frivillige fra VIC. 
Hvis de forskellige afdelinger gerne vil 
have bemanding på, skal de selv stille 
med frivillige, der vil tage disse vagter. 
Når cafeen ikke er bemandet, kan du 
købe vand, øl samt kaffe i de opstillede 
automater i cafeen. Har du lyst til at 
tage en vagt på 3 timer af og til, så vil 
vi meget gerne høre fra dig. Kontakt 
centerleder Hans Jørgen Schmidt, 
tlf.  8171 8979.

Udvidelse af hallen
Igennem de sidste måneder har 
foreningen arbejdet med et projekt 
for udvidelse af vores faciliteter. alle 
afdelinger i VSF har været involveret, 
og det er endt op med et projekt, hvor 
dele af det nuværende motionsrum i 
kælder ændres til gymnastik lokale samt 

opvarmnings rum for håndbold.
 Motionsaktiviteterne vil vi gerne 
have op fra kælderen og placeret i 
en ny tilbygning i forlængelse af den 
nuværende hal. Her skal der også 
være plads til et ordentligt depot 
rum. Vi sendte vores ansøgning til 
Vejle kommune, så den kunne blive 
behandlet i forbindelse med budget 
2022. Desværre kom vores projekt 
ikke med i budgettet for 2022. I 
stedet er det bevilget kr. 350.000 
til en udviklingsplan for området 
omkring Vinding hallen. Dette arbejde 
påbegynder vi snarest, og så håber vi på 
bedre held til næste år.

Halvni klubben
De populære foredrag er heldigvis 
kommet i gang igen. I september var 
det anne Zibrandtsen, der fortalte og 
sin tur igennem Europa i ”Charli”. Et 
spændende og underholdende foredrag. 
I oktober mødte hele 220 personer op 
for at høre de 2 borgmesterkandidater 
og som Martin Sikær indledningsvis 
nævnte, var det første gang der var 
mødt nogen op til et vælgermøde med 
entre. godt gået af halv ni bestyrelsen 
med dette tiltag. 

Støt og Vind
Det er glædeligt at fores medlemstal 
stort set ikke er faldet, selvom vi 
ikke har haft aktiviteter i foråret. 
Kontingentet i 2023 er uændret kr. 
250. Nuværende medlemmer vil få 
tilsendt en opkrævning i januar måned 
og nye medlemmer kan melde sig ind 
fra den 10. jan 2022.   n

ViC

Af Klaus Kristensen, Forman for VIC
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GymnAStiK

VinDinG 
SpOrtS 
FOreninG

Kontakt kan også læses på nettet
 - se under:

www.vsf.eu

aF HaNNE MOUrITSEN, FOrMaND

Så er gymnastiksæsonen 
i fuld sving
Traditionen tro startede gymnastik 
sæsonen op i uge 37 - 15 hold 
fylder nu hal og gymnastiksalen 
ugen igennem. 20 instruktørere og 
19 hjælpere/spirere står hver uge 
klar til at levere masser af sved 
på panden og gang i den for både 
store og små rundt om på alle vores 
hold i gymnastikforeningen. En 
fornøjelse at mærke alles energi og 
bevægelsesglæde, både hos gymnaster 
og instruktører/ hjælpere. 
 Undertegnede har i år den glæde 
at være hjælper på Turbofræs, hvor 
30 fantastiske unger hver uge dukker 
op i gymnastiksalen. De er så fyldt 
med energi og glæde, at det er 
umuligt at gå fra træningen uden et 
kæmpe smil på læben - og sved på 
panden

i kulisserne
I kulisserne arbejder der 9 ad hoc 
medlemmer med opgaver der 
strækker sig fra kasserer arbejde, 
medlemsregistrering, hjemmeside 
ansvarlig, sekretær, tøj ansvarlig, 
ungeudvalg og meget mere.
 I gymnastik udvalget havde vi den 
glæde at byde velkommen til Sofie 
Thalund i den nye sæson, hvor vi 
så sidder tre personer, der skal 
sikre, at alt forløber så gnidningsfrit 
som muligt, og at det skal være 
sjovt og rart at være en del af 
gymnastikforeningen.

 Det at være en del af en forening, 
om det er som medlem, forælder, 
udvalg, ad hoc eller instruktør/
hjælper, er en kæmpe force for 
vores lokal samfund her i Vinding/
Mølholm. Det at vi kommer hinanden 
ved i foreningen, giver et stærkt 
sammenhold på tværs - at kunne 
være en del af et stort fællesskab - 
tæt på hvor man bor. at kunne møde 

95 års jubilæum
Spar op til kr. 5.000 på Loewe OLED TV eller kr. 3.000 på Loewe LCD TV 

frem til 31. december 2018

Vi fejrer Loewe‘s 95 års jubilæum med en kampagne, hvor du får op til kr. 5.000 for 
dit gamle TV, hvis du køber et nyt Loewe OLED eller sparer kr. 3.000 hvis du køber et 
nyt Loewe bild 3.43/49 DR+ LCD TV. Loewe tilbyder et bredt sortiment af TV´er 
i forskellige serier, med hver deres spændende high-tech design. Alle Loewes modeller 
har enten indbygget harddiskoptager eller mulighed for USB-optagelse.

95 Y
E

A
R

S

Spar op til 
kr. 5.000

på Loewe 
OLED TV

Spar op til 
kr. 3.000
på  Loewe bild 
3.43/49 DR+

LCD TV

SIDSTE CHANCE!

MØLHOM RADIO & AV TEKNIK
Vindinggård Center 11 . 7100 Vejle . tlf. 75 82 22 99 . 

butik@moelholmradio.dk

mØLHOLm rADiO & AV teKniK
Storhaven 7 . 7100 Vejle . Tlf. 7582 2299

butik@moelholmradio.dk

naboen, klassekammeraten, eller 
bare få en ny ven - der ikke bor langt 
væk - ja det oplever vi rundt om på 
holdene. 

Ungeudvalg
Vi har et ungeudvalg i gymnastik-
foreningen, hvis formål er, at få vores 
mange unge instruktører og hjælpere/ 

spirer til at føle sig bedst mulig tilpas 
i foreningen. Meningen er, at dette 
udvalg skal støtte op om at være ung 
instruktør - f.eks. ved at vejlede ude 
på holdene, og samtidig lave sociale 
arrangementer, der henvender sig 
til de unge. Der har allerede været 
afholdt to arrangementer for at ryste 
de unge sammen og der er flere på 
vej.
 Vi har mange unge i gymnastik 
og er så stolte af, at de har lyst til 
at lægge et stykke frivilligt arbejde 
for os. Og vi vil gerne skabe gode 
relationer på tværs af holdene, så det 
at være frivillig også har en rigtig god 
social funktion som del af et større 
fællesskab.

Opvisning
allerede nu begynder vi at kigge frem 
mod den årlige opvisning i Vinding 
Idrætscenter. reserver datoen den 
19. marts - vi har endnu en gang et 
fantastisk program sat sammen - info 
når vi nærmer os. For nogle af vores 
springhold venter også opvisning i 
DgI huset, dette kommer der også 
mere om senere.

Juleafslutning
Holdene i foreningen har sidste 
træning i uge 50 - hvor der rundt 

omkring på 
de forskellige 
gymnastikhold 
julehygges og 
ønskes god jul. 
Første træning 
efter nytår er 
uge 1. Vi vil 
også her fra 
gymnastikudvalget 
ønske alle vores 
medlemmer en 
rigtig god jul samt 
et godt nytår.  n

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset
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TEnniS

BOOM-BOOM-BOMHOLT 
slog til ved Klubmester-
turneringen i tennis 202�

For mange år siden fik den gamle 
tyske tennislegende Boris Becker 
kælenavnet  – BOOM-BOOM – på 
grund af sit kraftfulde tennisspil 
og mange sejre. Nu er tilnavnet 
her mange år efter igen blevet 
aktuelt og passer nu fortrinligt på 
familien Bomholt, som ved dette 
års Klubmesterskab for alvor slog 
tennisketcherne igennem, servede og 
flugtede til den store guldmedalje og 
helt fantastisk vandt 4 ud af 5 finaler. 

på en flot efterårsdag - mere 
præcist søndag d. 12. sep-tember -  
var det igen blevet tid til at få afviklet 
det traditionelle klubmesterskab 
i Vinding Sports-forenings 
Tennisafdeling. Hele formiddagen var 
alle vores 3 gode baner reserveret 
til at finde de nye klubmestre 
2021 og glædeligt i år, at der var 
repræsentation i alle rækker. 

Damesingle
I Dame-single stod finalen i år mellem 
Margit Bomholt og sidste års vinder, 
Mætte Just - og det blev en fantastisk 
spændende og lige kamp, hvor de 
hver vandt et sæt, før Margit til sidst 
kunne trække sig sejrrigt ud af tie-
breaken og kalde sig ny klubmester 
2021.

Herresingle
I Herre-single blev der spillet 2 
semifinaler. Den første stod mellem 
Johan H. Pedersen og Henrik Iversen, 
som måtte igennem en lang, hård og 
velspillet fight, inden Henrik kunne 
serve matchbolden hjem og sikre sig 
den ene finaleplads.
 Den anden semifinale stod mellem 

Peter Bomholt og vores velkendte 
halinspektør, Hans Jørgen Schmidt, 
og her endte det efter en spændende 
match med sejr til Peter. 
I den velspillede finale mellem Henrik 
og Peter, trak Peter det længste 
strå og kunne så på fornem vis for 
fjerde gang i træk lade sig hylde 
som klubmester i Herre-single - flot 
præstation!

Dame-double
I Dame-double stod finalen mellem 
Margit Bomholt og anne Thomsen 
på den ene side af nettet overfor 
Mætte Just og Nanna Pedersen på 
den anden - og det blev en rigtig flot 
og velspillet fight med et vundet sæt 
til hvert par, inden det hele skulle 
afgøres i en spændende tie break. 
Her var der flest kræfter tilbage hos 
Mette og Nanna, som kunne serve 
de afgørende bolde hjem og lade sig 
kåre som nye klubmestre. 

Herre-double
I herre-double finalen var sidste 
års vindere Peter Bomholt og Hans 
Jørgen Schmidt igen klar - men de 
gamle herrer var noget nervøse 
denne gang, da de skulle op imod 
et helt nyt og ungt par, som stillede 
op for første gang, nemlig brødrene 

Mikkel og Jacob Lindstrøm. Det blev 
en fin og velspillet kamp, hvor de 
unge fik de gamle ud og løbe mange 
gange, men rutine fornægter sig 
jo ikke, og til sidst kunne Peter og 
Hans Jørgen igen lade sig hylde som 
klubmestre.  
. 
mix-double
Sidste finale var i Mix-double, og her 
stod kampen mellem Margit og Peter 
Bomholt og Nanna Pedersen og 
Henrik Iversen. Også i denne kamp 
var der spænding om resultatet, 
men til sidst kunne Margit og Peter 
fuldende en fantastisk dag med endnu 
en titel som klubmestre.
   alt i alt en herlig formiddag med 
masser af god tennis på de rigtig fine 
baner i år.

Ungdomsklubmester
Senere i september måned 
afviklede ungdomstræner Hans 
Jørgen Schmidt klubmesterskaber 
for tennisafdelingens talentfulde 
ungdomsspillere - og efter en 
spændende turnering alle mod alle 
kunne Malou gade til sidst lade sig 
hylde som klubmester i ungdom 
2021.  n

Skrevet af:
Steen Ullum

medlem af Tennisudvalget 

Dame-single: Til venstre ny klubmester, 
Margit Bomholt sammen med finalist og 
sidste års  klubmester, Mætte Just.

Herre-single: Til venstre klubmester for 
4. gang, Peter Bomholt sammen med 
finalist Henrik Iversen.

Dame-double: Mætte Just og Nanna 
Pedersen til højre sammen med 
finalisterne Margit Bomholt og Anne 
Thomsen.

Herre-double: Peter Bomholt og Hans 
Jørgen Schmidt til venstre sammen med 
finalist-parret Mikkel og Jacob Lindstrøm. 

Få tjekket dit b    ldøje hos osFå tjekket dit b    ldøje hos osFå tjekket dit b    ldøje hos osFå tjekket dit b    ldøje hos osFå tjekket dit b    ldøje hos os

Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66

Mix-double: Margit og Peter Bomholt til 
højre sammen med finalistparret Nanna 
Pedersen og Henrik Iversen.

Ungdomsklubmester: Malou Gade nr. 
2 fra venstre sammen med tennis-
kammeraterne fra venstre Ella Kohl 
Stanstrup, Alba Dalsgaard Andersen og 
William Bager Nielsen.

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Klubmestre 2021
Dame-single: margit Bomholt
Herre-single: peter Bomholt
Dame-double: mætte Just og nanna pedersen 
Herre-double: peter Bomholt og Hans Jørgen
  Schmidt
mix-double: margit og peter Bomholt  
Ungdom: malou Gade  
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mOtiOn

Langelinie 14 . 7000 Vejle . Tlf. 75 82 11 56
maler@malermoerk.dk . www.malermoerk.dk
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Sydjysk  
Akupunktur                             
og smerteklinik    

Ved: Akupunktør og Anæstesisygeplejerske 
Lone Tangsgaard 
Fousbjergvej 44, Vinding

Tlf. 20 49 84 80 

www.sj-ask.dk   
Mail: lt@sj-ask.dk

Din lokale behandler af
sportsskader, muskel- og ledsmerter,
samt stress, hormon ubalancer mm.

Mølholm Vin & kolonial
Trianglen
Stampesvej 63
7100 Vejle
Tlf. 75 82 06 81

SPORT 24 
VEJLE BRYGGEN
SØNDERTORV 2
TLF: 30 21 32 90www.sport24.dk

VSF Motion 
- ”Tilbage til normalen”
Så fik vi igen vintertid og nu er 
indendørssæsonen for alvor i gang. 
Næsten alt er som det plejer, 
og tradi-tionen tro, nægtede vor 
udendørsbelysning at fungere. Det er 
fixet og der er sat reservebelysning 
op, så vi håber at undgå uheld i de 
kommende mørke måneder. 
 De ”gamle” medlemmer er på 
vej tilbage efter lang tids ”Corona 
pause”, og fra alle lyder det, at man 
har savnet at komme i centeret, og at 
det er godt at komme i gang igen. 
 Men tingene er nu alligevel ikke 
helt som det plejer. Der er stadigt 
øget fokus på rengøring, afspritning, 
udluftning og afstand, men vi er 
gudskelov endnu ikke underlagt 
restriktioner. Vi henstiller blot til, 
at man har en fornuftig adfærd, og 

følger vore normale råd omkring 
rengøring. Det er vort inderlige håb, 
at vi kan holde smittetallet nede, så vi 
endelig kan få en normal sæson uden 
nedlukninger og restriktioner. 

nyt fra udvalget
Vi har igen holdt instruktørmøde på 
gammeldags vis, og det var en dejlig 
fornemmelse. 
 Der er nu ikke så meget nyt. Der 
er planlagt fælles instruktørmøde 
og julefrokost sidst i november. 
Der har været lidt udskiftning på 
instruktørposterne, men der er 
heldigvis lykkedes at finde engagerede 
er-statninger. Ellers er tiden gået 
med oprydning og flytning af udstyr. 
 gentagne nedlukninger har 
natur-ligvis kostet kassen i mistede 

kontingentindtægter, men da vi 
arbejder på frivillig basis, er vi 
heldigvis ikke ramt af lønudgifter. 
De mistede kontingentindtægter 
medfører dog at vi holder en 
kort investeringspause, idet 
den gennemførte investering i 
opgraderingen af ventilationen var en 
stor udskrivning. Der er dog blevet 
indkøbt nye og tungere boksebolde, 
og de bliver heldigvis brugt flittigt. 

Ventilation og vinduer
Ventilationen ser heldigvis ud til 
at fungere, men desværre havde vi 
et nedbrud på grund af et brændt 
printkort, der bevirkede at anlægget 
ikke kørte optimalt i en kortere 
periode. Det blev dog hurtigt udskif-
tet, og anlægget kører igen optimalt. 

 På trods at vi nu kan få frisk luft 
i lokalerne med lukkede vinduer, 
har vi dog ikke helt undgået frø-
invasion, idet der - trods opfordring 
til det modsatte - en dag var et åbent 
vindue, som adskillige små søde frøer 
havde fundet vej ind ad. Efter en 
kort men intens frøjagt, blev et par 
frøer sat ud i græsset bag hallen, med 
tydelig instruks om, ikke at vise sig 
mere. 

Vore tilbud
Vore tilbud er alsidige og ønsker 
du grundlæggende motion og 
holdtræning i uformelle og hyggelige 

om-givelser i lokalområdet til en 
fornuftig pris, så skal du bare komme 
til os. 
 Nedenfor kan du se en oversigt og 
status op de enkelte hold/aktiviteter, 
og du kan altid booke en tid på 
vor hjemmeside https://www.vsf.
eu/Motion og du er velkommen til at 
følge vor Facebook side ”VSF Motion 
& Cycling”. 

• programlægning / instruktion
 Stort set hver dag kan du komme 

og få lagt programmer og få 
instruktion af en af vore uddanne-
de instruktører.

• Cirkeltræning
 Der er cirkeltræning hver onsdag 

med Hans. 
 
• CrossGym
 Holdene kører på fuld damp hver 

mandag, tirsdag, torsdag og lørdag 
og alt efter vejret, er der en-ten 
inden- eller udendørs træning. 
Holdene er udvidet i forhold til 
sidste sæson.

• TRX 
 Holdet kører hver onsdag. 

• indoorCycling
 Der er hold for henholdsvis 

begynder og øvede. Traditionen 
tro starter vi på et lidt lavere 

aktivi-tetsniveau, 
men antallet af 
hold udvides 
efter behov.  Er 
nu nybegynder, 
kommer du bare 
i god tid, så vi kan 
få dig instrueret 
korrekt. 

tilbud til nye (og nuværende) 
medlemmer
Vi kan tilbyde alsidig motion indenfor 
mange genrer. Kombineret med at vi 
har
• gratis og ubegrænset instruktion, 
• mulighed for at tilbyde gratis 

prøvetime, 
• gratis programlægning, 
• masser af holdtræning,
• en lav og fleksibel pris,
• stort set døgnåbent,
• cirka 500 m2 lokaler til rådighed, 
så skal vi nok finde et tilbud der 
også passer dig. Det eneste du skal 
gøre - at tilmelde dig og møde op 
i vort center, hvor vore erfarende 
instruktører vil råde og vejlede dig. 
 Vi har et kontingent og der 
kommer ingen ekstraomkostninger 
(ud over engangsbetaling for 
nøglebrik). 
 Besøg vor hjemmeside på 
http://www.vsf.eu/Motion eller 
vor Facebook side ”VSF Motion & 
Cycling”

i øvrigt
Det er nu du skal i gang og husk på, 
at du som medlem kan benytte vore 
faciliteter ubegrænset stor set hele 
døgnet.  
 Vort center drives af frivillige, 
ulønnede instruktører det alle har en 
interesse i, at bevare et motionscen-
ter i dit lokalområde – så derfor: 
STØT OS – STØT DIT LOKaLE 
SPOrTSCENTEr.
 Besøg vor hjemmeside http://www.
vsf.eu/Motion eller Facebook side 
”VSF Motion & Cycling” for nær-mere 
information eller mød frem i centeret 
i instruktørtiden.
 Vi er til for dig - vi brænder for 
vort center - og glæder os til at se 
dig.   n

Knud Fryland

Henrik Hauge . Mobil: 22 28 73 98 . Mail: henrik@vtvejle.dk
Jimmy Jørgensen . Mobil: 22 42 61 17 . Mail: jimmy@vtvejle.dk

Tømrerarbejde - Projektering
Totalentreprise

www.vtvejle.dk

Total entrepriser

Vi laver godt

håndværk og er 

medlem af
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til det lovligt indkaldte årsmøde, så 
udvalget kunne 
blive ”lovligt” 
igen - som 
vedtægterne 
forlanger.
 Formandens 
beretning 
omfattede 
denne gang hele 
2 år og blev 
god-kendt uden 
problemer.
 regnskab 
og budget blev 
godkendt. Kontingent fortsat 250 kr. 
for hhv. efterårs- og vintersæson.
 Finn Jacobsen og Erik Christensen 
ønskede ikke genvalg. Lotte 
Christensen blev genvalgt ligesom 
formanden Dan Olsen. Som nye 
medlemmer valgtes Erik Falk 
Thomsen og Jens Højergaard. 
Connie Christiansen blev valgt som 
suppleant. 

efterfølgende konstitution:
Formand Dan Olsen, kasserer 
Lotte Christensen, referent og 
næstformand Erik Falk Thomsen 
materiel forvalter + badminton Jens 
Højergaard, 
materielforvalter 
Sv.å.Jensen, 
administrator 
af skabene og 
indkøb vedr. 
gymnastik asta 
Christensen 
 Pr. 
koordinator 
Johanne Kristen-
sen, suppleant 
og sangvælger 
Connie 
Christiansen.
 Efter lidt 

forebyggende motion kunne vi 
slappe af i caféen med kaffe og 
Klaus’es hjemmelavede sønderjyske 
brødtorte. Mange kikkede lidt på den 
”sunde” kombination af rugbrød og 
flødeskum, som man bare blev nødt 
til at smage. 

Motion  
Slut med al den slendrian. Nu 
skal der oparbejdes muskler og 
kondition. Sonni starter for fuld 
udblæsning opvarmningen på gulvet, 
mens stolegymnastikken i et lidt 
neddæmpet tempo i et hjørne af 

hallen har egen instruktør. Stole-
gymnastikken er en succes med op til 
16 deltagere og 4 instruktører, der 
varetager opgaven på skift. 
 Efter opvarmningen er der frit valg 
til at fortsætte med de mange andre 
muligheder: fortsat gymnastik med 
Sonni (bag forhænget!), badminton 
i hallen, kælderens udfordrende 
redskaber, hvor Mogens holder øje 
med jer, Kaj er pt. sygemeldt og i 
stedet møder I Dan i den grå kælder 
efterfulgt af Ullas yoga. 
 Volleyball er helt ude af billedet, 
men udvalget er gået i tænkeboks, 
om der kunne findes andre sjove 

Det er tirsdag den �. 
september 2021, og klokken 
er ��.4�. 
Så er vi i gang. Vores bekymring er 
gjort til skamme. Medlemmer – såvel 
de gamle kendte ansigter samt en 
del nye - dukkede op til en ny sæson 
med hyggeligt samvær og tiltrængt 
motion.
 Det var også dagen, hvor vi 
kunne markere Idræt for Ældres 
og Ingers 20-års jubilæum, og 

Ingers farvel til IFÆ som instruktør. 
Heldigvis fortsætter hun som 
en del af instruktørholdet til 
stolegymnastikken. Og selvfølgelig 

et stort velkommen til vores nye 
instruktør Sonni Løvendahl. Efter 
lidt opvarmning var der kaffe og 
lagkage til alle fremmødte. aldrig har 
jeg set så meget høj og flot lagkage 
med tilhørende kalorier. Det var 
noget af en opgave at få de udskårne 
stykker til at ”stå op” på tallerkenen, 
men heldigvis ødelagde det ikke 
appetitten.  

Årsmødet
Tirsdag den 14. september 2021. 
Ca. 100 medlemmer var mødt op Vindinggård Ringvej 1A  - 7100 Vejle - 75 83 00 75

kig ind hos os
og gør en god handel
bliv frivillig hos os

og gør en positiv forskel

    Følg os på 

Facebook!

Når
gode råd
er vigtige

Faglighed i øjenhøjde  •  Tæt på dig
Vindinggård Center 7B  • 7100 Vejle  • Tlf. 75 83 80 68

iDræt FOr æLDre

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

Vindinggård Center 17 - 7100 Vejle
Tlf. 75 82 03 06 - www.vindingcykelcenter.dk

Hurra! 

aktiviteter som afløsning. Der er også mulighed for 
at spille badminton om onsdagen nu fra kl. 15 til 
16.45. 
altså - der er ingen undskyldning for ikke at 
komme i form.

Cafeen
Trist. Men vi må erkende, at salget er for lille til at 
holde åbent dagligt. I stedet bliver kræfterne brugt 
til at holde åbent, når der foregår noget. og det 
gør der heldigvis ofte - mest i weekenden. Men det 
kunne være dejligt, hvis der var lidt flere frivillige. 
Den lille flok, der energisk holder liv i cafeen, vil 
med kyshånd tage imod nogle flere hjælpere, og 
meget gerne nogle friske mænd. 
 Om tirsdagen skal Idræt for Ældre selv sørge for 
bemanding af cafeen, og der kan vi også godt bruge 
en ekstra hånd. 
 Juleafslutning tirsdag den 7. decem-ber 2021.
 glæd jer. I år skal vi ikke snydes for en dejlig 
julemenu og de andre traditioner - julesange, 
julehistorie og julepyntede borde. Maden vil i år 
blive leveret af Din Madpartner.
 Efter en lang juleferie mødes vi igen tirsdag den 
4. januar 2022 kl. 13.45. Kontingentet er 250 kr., 
som kan betales via hjemmesiden vsf.eu -  eller med 
kontanter i form af sedler.
god jul og godt nytår.

Inger blev også fejret  ved træner/leder-festen med VSF’ 
sølvnål overrakt af Formand for VSF Carsten Willemoes 
der var flot udklædt i anledning af Halloween

Cykel-holder holder et fortjent hvil ved trolden i Børkop.
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Soveposer i Snejbjerg og 
hotelophold i Hvidovre
Overnatningsstævner er bare noget 
særligt - også når man efterhånden 
er blevet nogle store drenge og 
spiller U15. 2021 har budt på to 
meget forskellige ture for drengene. 
Et elitestævne i Hvidovre for u13-
drenge i juni måned, og Snejbjerg 
Cup sammen med mange andre hold 
fra Vinding SF.
 
Sidste års håndboldsæson 
var meget anderledes med meget 
få turneringskampe. Heldigvis kom 
vi lidt tilfældigt til at spille en række 
træningskampe i foråret med gOg 
og Skanderborg. Her fik vi i den 
grad vores sag for, men det er sjovt 
at spille mod rigtig dygtige hold. 
Det gav lidt blod på tanden, og lige 
før sommeren blev vi invitereret 
til elitestævnet i Hvidovre, som 
betegnes som et slag uofficielt DM. 
Det er ikke et selskab drengene har 
været i før, og måske heller ikke 
kommer igen. Vi kom også med på 
afbud, og vi var noget spændte på, 
om vi kunne matche niveauet. Men 
vi tænkte, at det ville blive en sjov 
oplevelse for drengene. 
 Der var otte hold med til stævnet, 
som i den grad var præget af covid-
19. Få tilskuere måtte være i hallen 

(alle kampe blev til gengæld live-
streamet) og ingen fælles spisning 
eller overnatning. 

 Der blev trukket i alle tråde, og 
pludselig bød der sig en god mulighed 
for at overnatte på et Comwell 
hotel i København. Og det var en 
kæmpe oplevelse for drengene 
at spille håndbold, blive kørt til 
hotellet, tjekke ind og så sætte sig 
ned i restauranten og få serveret 
en burger med fri sodavand. Og 

HÅnDBOLD

derefter sidde på værelserne med alle 
kammeraterne og fortælle historier, 
se film og pleje de ømme muskler. 
Sportsligt gik det over forventning 
- vi blev ikke kørt over af de store 
klubber som Skanderborg og FIF, og 
endte endda med at vinde den sidste 
kamp mod Hvidovre. gOg vandt 
meget fortjent stævnet.

mange skader
Desværre var turen også præget af 
rigtig mange skader. Værst gik det 
ud over Frederik, som sprang det 
forreste korsbånd. Vi håber alle det 
bedste for Frederik, og at han snart 
kan være med igen.  n

Tekst og foto: 
Pia og Thomas 

(træner)
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Stævnet i Snejbjerg 
var første stævne som U15 - med 
harpiksbolde og til tider nogle meget 
store modstandere. Men det var godt 
at komme i gang, og sportsligt gik 
det rigtig fint. Mange af holdene fra 
Vinding boede ved siden af hinanden, 
hvilket var rigtig hyggeligt - også for 
alle trænerne. Lørdag aften stod på 
kortspil i klasselokalet samt stikbold 
og fodbold med U15-pigerne en 
sen aftenstund. Turen til rEMa er 
stadig vigtig - men trækker ikke helt 
så meget mere, som andre ting gør i 
den alder… 
 Der er unægtelig forskel på 
burgere i en lækker restaurant 
og mad i gymnastiksalen, gode 
hotelværelser og et harsk duftende 
klasseværelse. Men når alt kom-
mer til alt, så er det sociale og 

kammeratskabet, det der fylder mest. 
Det kan rigtig meget at være afsted 
til et stævne som Snejbjerg, hvor 
hele klubben er sammen på tværs 
af store og små, drenge og piger, og 
hvor holdene kan hjælpe og heppe 
på hinanden. Og hvor man får mange 
gode grin når børnene skal holde 
styr på dem selv og deres tøj. Og 
det kan noget at være alene afsted 
til et elitestævne, med nogle af de 
bedste hold i Danmark. Spørger 
man drengene, hvad det bedste ved 
elitestævnet var, så var det (ikke 
overraskende) burgerne og hyggen på 
hotelværelserne!  n

Tekst og foto:
Pia og Thomas (træner)

HÅnDBOLD
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U15 piger til Snejbjerg cup
 

Håndbold på 
fuld tryk igen
Så har vi skudt sæsonen i gang med en super tur til 
Snejbjerg cup med vores U11, U13 og U15 drenge og 
pige hold.
Det er fedt at være i hallen uden restriktioner og få 
lov til, at spille rigtig håndbold igen og med opbakning 
fra forældre, bedsteforældre, venner og veninder som 
tilskuere.
 Vi er kommet godt fra start og vi oplever god 
tilslutning på alle vores børne og unge hold. Det ser ikke 
ud til, at børnene har glemt at komme til håndbold efter 
en sæson med nedlukning.
 Som sagt deltog vi med 10 hold til Snejbjerg cup fra 

den 17.-19.september. Det var et rigtigt godt stævne med 
nederlag og sejre og masser af god energi.  n

Håndboldudvalget

U15 ses her med sine nye udebanetrøjer sponsoreret af: 
Kiropraktisk klinik Fredericia, MoOx og BAM BOX. 

 Pigerne havde et rigtig godt stævne, hvor vi vandt 
alle vores indledende kampe og kom i semifinalen mod 
rivalerne fra Fredericia HK. Pigerne fandt gejsten frem og 
vi slog dem og kom i finalen. Her mødte vi et godt hold 
fra Team Esbjerg. Finalen var den mest spændende kamp 
vi nogen sinde har spillet.
 Vi spillede uafgjort i ordinær spilletid og måtte ud i 
straffekast konkurrence. Det var målvogternes kamp med 
flotte redninger. Desværre måtte vi se os slået i sidste og 
afgørende 5. straffekast.
 I år har vi meldt os til ELITE CUP ud over den 
almindelige turnering, hvor vi spiller i 2.division. Her fik 
vi fint besøgt i Vindinghallen af tidligere landsholdsspiller 
Michael V. Knud-sen og hans U15 piger fra Sejs-Svejbæk 
IF. Vi trak det længste strå og fik en flot sejr i hus og er 
klar til 2. runde.  n

Træner U15 piger, Søren Jakobsen

Trilde Trolde 
spiller hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00 for årgang 
2016-2017 og vi vil rigtig gerne have flere 
holdkammerater i Mølholm Hallen hver tirsdag 

Spørgsmål så tag fat i 
coach Jesper Bach tlf. 23258286



��    . Kontakt nr. 4 . 2021 Kontakt nr. 4  . 2021    . 2���    . Kontakt nr. 4 . 2021 Kontakt nr. 4  . 2021    . 2�

BADmintOn

Opstarten har været en succes 
for vores ungdomsafdeling

4 Hold med i Ungdoms Holdturneringen

FleksiFjer bliver en del af VSF Badminton

 
Vi har i denne sæson 4 hold med i 
holdturneringen som vil spille 4-6 
holdrunder hen over sæsonen.

Holdene er et U11 hold, et U13 hold 
samt 2 U15 hold.
Vi glæder os meget til at følge dem 

igennem sæsonen

 
Vi har igennem den sidste sæson samt 
under opstarten til denne sæson fået 
flere henvendelser fra forældre til vores 
ungdomsspillere og Miniton holdet, og 
fra folk via vores Facebook side med 
et ønske om at spille badminton for 
voksne i klubregi.
 Vi undersøgte om muligheden for 
haltid var til stede, og vi var så heldige 
at kunne få lidt tid fra vores egne 
badminton Motionister om mandagen 
fra kl. 21:00 og frem. 
 Der blev sat en plan for dette, og vi 
fik meldt ud til forældre samt skrevet 

rundt via diverse medier, og stod til 
vores første træningen i slutningen af 
oktober med mere end 20 spillere som 
gerne ville have sved på panden en sen 
mandag aften.
 Et fremmøde som vi kun havde 
drømt om, men som ugen efter blev 
overgået, hvor vi kunne bryste os med 
mere end 30 spillere på holdet.
 Dette viser, at vores satellitby 
bestående af de 2 sogne, Vinding og 
Mølholm, med samlet omkring 8500 
indbyggere, har haft et behov som vi nu 
kan dække.

 Vi håber, at disse spillere vil holde 
ved, at dette kan rykke noget i andre, 
og at vi med en forhåbentlig stigende 
tilvækst af medlemmer, på et tidspunkt 
kan få etableret en seniorafdeling som i 
gamle dage i VSF hvor VSF Badminton 
var et stort hold.
 Dette er et drømmescenarie, 
men som Walt Disney sagde ”if you 
can dream it you can do it”….. Vi 
tror på drømme, og med de ildsjæle 
som klubben består af i dag samt 
forhåbentlig flere som kan bære os 
frem, så kan drømmen blive virkelighed.

Kontakt nr. 4  . 2021    . 2�

I vores ungdom er vi kommet rigtig godt 
fra start, og var ved 1. træning den 16. 
august 55 børn fordelt på vores 3 hold, og 
vi er i dag 60 børn, hvilket må betegnes 
som en succes. 
 Hertil kommer der 27småbørn på 

Minitonholdet så vi er i dag næsten 80 
børn i vores ungdomsafdeling hvilket er 
historisk rekord.
  Vores succes er båret af en 
god forældreopbakning til vores 
sport, en stabil spillertrup, et stort 

markedsføringsarbejde samt en indsats 
ude på vores 2 skoler, Mølholm Skole 
samt Vinding Skole hvor vi har afholdt 
badmintondage i Skolefritidsordningen.
 Så vores spillertrup er i dag en god 
blanding af nye og gamle spillere og vi 
venter denne udvikling vil fortsætte. Vi vil 
i hvert fald fortsætte vores arbejde med at 
få vores lokale børn til at få øjnene op for 
sporten. 

Kunne du tænke dig at 
spille badminton, så se 

træningstider på næste side

Stor succes i VSF Badminton 

– Miniton hver lørdag kl 10-12 i 
Mølholmhallen
Fødekæden fra miniton til flexifjer er på 
plads.
 Hver lørdag formiddag i 
Mølholmhallen er der liv og glade 

dage. Miniton er kommet rigtig godt i 
gang. Vi havde, som alle andre en lille 
Coronapause, men de yngste og deres 
positive forældre er nu oppe på fuld 
styrke. Vi har nu 27 børn plus far og 
mor, så der der er virkelig aktivitet i 

hallen.
 Tusind tak for jeres deltagelse.
 Vi ser allerede nu en naturlig 
udvikling fra miniton til begynder/
øvede og i næste trin ungdom og flexi/
voksenfjer.
 Vi glæder os til at se endnu flere 
lørdag formiddag i Mølholmhallen.
  Miniton i Mølholmhallen hver lørdag 
mellem kl 10-12

Stor succes!
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FODBOLD 

Har du lyst til at prøve at spille

BADMINTON?
Kom i Vinding Badmintonklub og prøv, om badminton er noget for dig. 
Der er selvfølgelig gratis prøvegange. Du møder blot op, så har vi en 
låneketcher klar.

TRÆNINGSTIDER 

Vinding hallen:
Mandage kl. 16-17.00
U9 og U11 (10 år og nedefter)

Mandage kl. 17.00 – 18.00
U13 (11- 12 år)

Mandage kl. 18.00 – 19.00
U15 og U17 (Fra 13 år og opefter)

Fredage kl. 15.30 – 17.00 
For hele ungdom.

FleksiFjer (18 - 65 år)
Her møder du bare op uden fast makker.
Hver mandag kl. 21 - 22.30 i Vinding.

Mølholm hallen:
Onsdage 15.30- 17.00
For hele ungdom

Lørdage kl. 10.00 – 11.15
Miniton fra 3-8 år med forældre. 
Søskende er også velkomne.

Der er trænere på til alle træninger. 
Kom og se, om det ikke er noget for dig.

SPØRGSMÅL

Tag fat i 
Thomas tlf. 3140 1467 
eller Jesper tlf. 2325 8286.

Et efterår præget 
af stor aktivitet 
hos F.C.P.
aktivitetsmæssigt har der været lidt af 
hvert at byde på hos FC Prostata siden 
sidste nummer af bladet. Samtidig har 
vejrguderne været os usædvanlig venligt 
stemt. Selv i regnfulde perioder har 
vi været heldige med tørvejr lige i de 
timer, hvor vi skulle træne. Tilslutningen 
til træningerne har generelt været fin, 
men dog også lidt svingende. 
 I de seneste måneder har vi f.eks. 
været ramt af sygdomsmæssige ud-
fordringer i et omfang vi ikke tidligere 
har oplevet. Med eksempelvis tærende 
behandlingsforløb, der har kostet en del 
afbud. 

træningskamp
En træningskamp mod kollegerne fra 
Haderslev, der flere gange er blevet 
udskudt p.g.a. coronaen, lykkedes det 
endelig at få afviklet den 20. august. 
Begge klubber stillede med hver et 
hold, og af de overskydende spillere 
blev der lavet et mix-hold, så alle kom 
til at spille to kampe. Efter kampene 
var der fælles hygge i cafe VIC med 
øl og smørrebrød. Vi blev herunder 
inviteret på genvisit i Haderslev i løbet 
af vinteren. Det ser vi frem til.

Harald nielsen Cup
Ugen efter var der Harald Nielsen Cup 
i Odense, desværre med lidt dalende 
tilslutning, idet der kun deltog 10 hold 
fra 8 klubber. Vi var hårdt ramt af afbud 
på dagen, og med en skadet spiller 
inden vi kom i gang og endnu en skade 
allerede i starten af kamp 2, var vi 
hårdt udfordret. Der blev dog kæmpet 
heroisk, og blandt vore overmænd var 
de senere vindere fra Odense og den 
anden finalist fra Frem. TV2 Fyn var 
til stede og lavede en fin reportage fra 
stævnet. Bl.a. med et længere klip fra 
vores kamp mod Odense, hvor specielt 
Kurt udmærkede sig med et drøn på 
stolpen. Dagen sluttede med fælles 
spisning - en tre retters menu - og 
præmieoverrækkelse. alt i alt en rigtig 

hyggelig dag i det fynske.

Trist dag
Lørdag den 11. september blev en trist 
dag for vort hold, idet Kurt Henriksen 
sov stille ind på Sct. Maria Hospice 
i Vejle efter længere tids kamp mod 
canceren. Kurt var en utrolig munter 
og vellidt person, der gav en masse til 
holdet, både på træningsbanen og ikke 
mindst i omklædningsrummet og ved 
kaffebordet. Et stort savn at han ikke er 
iblandt os længere. På en lun og solfyldt 
efterårsdag den 22. september tog seks 
mand fra holdet afsked med Kurt ved 
en smuk og varm bisættelse i Vonsild 
kirke. Kurt blev kun 67 år.

Hjerteforeningen
Fredag den 17. september havde vi efter 
træningen besøg af Henning Larsen fra 
Hjerteforeningen. Han gav os endnu en 
gang et inspirerende lynkursus i hjerte-
/lungeredning, inklusiv demonstration af 
hjertestarter. Foranlediget af Christian 
Eriksens dramatiske hjertestop 
under EM-turneringen var der et 
udbredt ønske blandt spillerne om et 
genopfriskningskursus. Et populært 
arrangement, der helt sikkert bliver 
gentaget.   

Fysioterapeut
Tirsdag den 28. september fik vi, 
efter en længere Corona-pause, 
igen besøg af vores efterhånden 
fast tilknyttede fysioterapeut Minna 
Haarbo. Denne gang fik Minna, 
efter eget ønske, lov til at lede 
vores opvarmning. Og det blev i 
den grad en alternativ opvarmning, 
med mange nye og yderst effektive 
øvelser. Herefter fortrak hun til 
massagebriksen, hvor hun havde 
hele 6 spillere til konsultation eller 
decideret behandling. Et helt igennem 
enestående tilbud til vore spillere 
fra en af landets absolut dygtigste 
indenfor idrætsskader.

Træning nr. 2�0
Fredag den 1. oktober gennemførte 
vi træning nr. 250, og til lejligheden 
havde Knud aage selvfølgelig kreeret 
et hyldestdigt. Om aftenen fejrede 
holdet med ledsagere 3 års fødselsdag 
på grejsdalens Hotel. I alt 27 deltog i 
en fornøjelig aften med god mad, sange, 
taler og underholdning. Det sidste 
blev ikke mindst leveret af en veloplagt 
”ældre” tjener på slap line. Samtidig 
var det dejligt at få hilst på de mange 
skønne og stærke kvinder, der står bag 
vore spillere. Den ”rigtige” 3 års dag 
blev markeret med kagemand og en lille 
skarp efter træningen den 5. oktober.
 Vores kassemester og fundraiser 
Carlo har valgt at sige stop efter to års 
tjeneste. En stor tak til Carlo for et 
kæmpe stykke arbejde. Som ny kasserer 
er Hans blevet valgt. Med en landmand 
på pengekassen går vi gode tider i 
møde. 
 Samtidig har Jens aage påtaget sig 
den nye post som sekretær, eller 
”referent” som han selv foretrækker.

På fem uger i løbet af september/
oktober er holdet blevet beriget med 
tre nye medlemmer. Et hjerteligt 
velkommen til Klaus Krogh fra Jelling, 
Uffe Skriver fra gadbjerg og senest 
Johnny Christensen fra Vejle. Vi er 
hermed 19 aktive medlemmer.
 Vinteren står nu snart for døren og 
det bliver igen tiden til lange bukser, 
vanter og huer. Og snart får vi igen 
brug for lys til fredagstræningen. Det 
plejer heldigvis ikke at have nogen 
indvirkning på tilslutningen. Og Knud 
aage skal nok sørge for, at alle kan 
holde sig varme. Der venter også 
forskellige arrangementer af både 
sportslig og social karakter i de 
kommende måneder. Så god fornøjelse 
med vintertræningen.  n

Poul Erik
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rESErVErET

Du kan støtte Vinding Sports Forening, hver gang du tanker. Det 
eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet 
deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker 
hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også 
et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo fl ere penge giver OK, uden 
det koster ekstra for dig.
Kontakt Vinding Sports Forening og hør, hvordan du hurtigt og 
nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

Tank billigt 
og støt
Vinding Sports 
Forening

Ring og hør 
efter dagens retter 

ellerse vores hjemmeside 

 www.restaurantvindinggaard.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

SPONSOrEr

Vindinggård Center 25
7100 Vejle 
Tlf. 76 40 08 80

Rued LanggaaRds Vej 1
7100 VejLe . TLf. 75 71 13 40 

Fredericiavej 88B . TeleFon: 7572 7545

v/Gert Stokkedal

Café VIC
VIndIng Idræts Center

Sydjysk  
Akupunktur                             
og smerteklinik
Ved: Akupunktør og anæstesisygeplejerske 
Lone Tangsgaard 
Fousbjergvej 44, Vinding . Tlf. 20 49 84 80

Vindinggård  
                         mad og vin

Vindinggårdcenter 13 D, 7100 Vejle
Mobil: 2236 6648 . Mail: lotte.guldbaek@mail.dk

BLOmSteriet
VINDINggårD CENTEr 13C

7100 VEJLE . Tlf. 30 25 23 68

95 års jubilæum
Spar op til kr. 5.000 på Loewe OLED TV eller kr. 3.000 på Loewe LCD TV 

frem til 31. december 2018

Vi fejrer Loewe‘s 95 års jubilæum med en kampagne, hvor du får op til kr. 5.000 for 
dit gamle TV, hvis du køber et nyt Loewe OLED eller sparer kr. 3.000 hvis du køber et 
nyt Loewe bild 3.43/49 DR+ LCD TV. Loewe tilbyder et bredt sortiment af TV´er 
i forskellige serier, med hver deres spændende high-tech design. Alle Loewes modeller 
har enten indbygget harddiskoptager eller mulighed for USB-optagelse.

95 Y
E

A
R

S

Spar op til 
kr. 5.000

på Loewe 
OLED TV

Spar op til 
kr. 3.000
på  Loewe bild 
3.43/49 DR+

LCD TV

SIDSTE CHANCE!

MØLHOM RADIO & AV TEKNIK
Vindinggård Center 11 . 7100 Vejle . tlf. 75 82 22 99 . 

butik@moelholmradio.dk

mØLHOLm rADiO & AV teKniK
Vindinggård Center 11 . 7100 Vejle . Tlf. 7582 2299

butik@moelholmradio.dk

TIRO15 HALF ZIP 
PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 350,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 450,-
Klub pris 375,-
junior
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-

TIRO15 FULL ZIP TIRO15 PANT 

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164
☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐    XL ☐     XXL ☐

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐        XL ☐  XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

VINDING SF 

NAVN: ………………………………………………………………………………………..
TLF.:……………………………..
TILKØB AF NAVN UNDER LOGO: JA NEJ
TRYK – NAVN: ……………………………………………………………………………. 

Senior
Vejl. Sætpris850,-/800,-

Klub sætpris: 700,-/650,-

Junior 
Vejl. Sætpris 750,-/700,-

Klub sætpris: 600,-/550,-

MED 
KLUB
LOGO

MED 
KLUB
LOGO

Priserne er inkl. Klublogo på venstre bryst på overdelen samt mulighed for tilkøb af navn (1 cm. Under klublogoet) til 25,-

Henrik Hauge . Mobil: 22 28 73 98 . Mail: henrik@vtvejle.dk
Jimmy Jørgensen . Mobil: 22 42 61 17 . Mail: jimmy@vtvejle.dk

Tømrerarbejde - Projektering
Totalentreprise

www.vtvejle.dk

Total entrepriser

Vi laver godt

håndværk og er 

medlem af

rESErVErET

Mølholm Vin & kolonial
Trianglen - Stampesvej 63 - Vejle - Tlf. 75 82 06 81

Når
gode råd
er vigtige

Faglighed i øjenhøjde  •  Tæt på dig
Vindinggård Center 7B  • 7100 Vejle  • Tlf. 75 83 80 68

Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

AP regnskab og Bogføring Aps
Fredericiavej 91A

7100 Vejle
Telefon 29937790

rESErVErET

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

rESErVErET

Fyrværkerisalg i Vinding SF
Igen i år stiller vi op med Fyrværkerisalg 
på parkeringspladsen ved VIC, Vinding 
Hallen, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle
- med salg de sidste 5 dage af året

Mandag den 27. december kl. 15.00 - 18.00
Tirsdag den 28. december kl. 15.00 - 18.00 
Onsdag den 29. december kl. 15.00 - 18.00 
Torsdag den 30. december kl. 12.00 - 18.00 
Fredag den 31. december kl. 10.00 - 15.00 

Årets fyrværkeriudvalg
kan følges i kataloget fra 
Aalborg Fyrværkerifabrik
på hjemmesiden på 
ww .vsffodbold.dk/fodbold

Køb 
lokalt
- støt 
lokalt...

ww .vsffodbold.dk/fodbold

ODBOL
F DDBO
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TIRO15 HALF ZIP 
PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 350,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-
junior
Vejl. Udsalgspris 350,-
Klub pris 275,-

PRIS  
Senior 
Vejl. Udsalgspris 450,-
Klub pris 375,-
junior
Vejl. Udsalgspris 400,-
Klub pris 325,-

TIRO15 FULL ZIP TIRO15 PANT 

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164
☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐    XL ☐     XXL ☐

JUNIOR 
116 ☐ 128 ☐ 140 ☐ 152 ☐ 164 ☐
SENIOR 
S ☐ M ☐ L ☐        XL ☐  XXL ☐
FARVE
BLÅ ☐ RØD ☐ SORT ☐

VINDING SF 

NAVN: ………………………………………………………………………………………..
TLF.:……………………………..
TILKØB AF NAVN UNDER LOGO: JA NEJ
TRYK – NAVN: ……………………………………………………………………………. 

Senior
Vejl. Sætpris850,-/800,-

Klub sætpris: 700,-/650,-

Junior 
Vejl. Sætpris 750,-/700,-

Klub sætpris: 600,-/550,-

MED 
KLUB
LOGO

MED 
KLUB
LOGO

Priserne er inkl. Klublogo på venstre bryst på overdelen samt mulighed for tilkøb af navn (1 cm. Under klublogoet) til 25,-

Bryggen Søndertorv 2
7100 VejleNørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Café VIC
VIndIng Idræts Center

Fodbold …..
- hvad sker der ??
Her så småt på vej ind i de kortere 
og mørkere vinterdage og måneder 
fristes man til at svare  ”Intet - ikke 
en dyt”

men det er nu ikke tilfældet 
- for fodbold er en helårssport 
Med træning og kampe, som løbende 
kan følges på vores hjemmeside på 
www.vsffodbold.dk
- og på de nyligt opsatte INFO-
skærme ved ankomsten til  stadion-
området og i stadion-indgangen til 
VIC Cafeen
 Derudover er situationen også 
den, at der i øjeblikket faktisk plan-
lægges en del andre aktiviteter til 
affyring over de næste måneder frem 
til og med sommeren 2022
- aktiviteter som forhåbentlig kan 

skabe glæde og sammenhold for 
mange
- aktiviteter som gerne skal generere 
små overskud til fortsat drift
   af den fælles fornøjelse omkring og 
leg med den runde bold.
 aktiviteterne giver kun de ønskede 
små overskud, når der er hænder til 
at håndtere dem
- og her kan alle være med
- det kræver ikke fodbold-

kvalifikationer
- det kræver blot at man har tid og 

lyst til at deltage i
   og yde lidt til et sammenhold, dels 

til egen fornøjelse
   og dels til børns glæde og 

fornøjelse

Her følger en lille liste over de p.t. 

planlagte aktiviteter i Fodbold-regi ud 
over de normale træninger og kampe 
m.v.  

Fyrværkerisalg  
de 5 hverdage mellem jul og nytår 
(27-31. december)
Her skal bruges frivillige hjælpere de 
enkelte dage
- interesserede bedes sende en mail 
til  vsf.fyrvaerkeri@gmail.com
  ** fortæl hvornår du kan hjælpe
  ** fortæl hvilken afdeling / årgang, 
du har relation til (ønsker at støtte)
 Et evt. overskud fra fyrværkeri-

salget kan de enkelte afdelinger / 
årgange efterfølgende søge om at få 
del i til projekter, ture, events …. og 
her vil hjælpende afdelinger stå stærkt 
i ansøgerfeltet ….

Store Hjemmekampdage 
lørdag den 23. april og lørdag den 11. 
juni. Dage, hvor vi går efter at flest 
mulige af vores hold (helst alle) har 

hjemmekampe, og hvor vi så gerne 
vil, at man bliver lidt længere end ens 
egne kampe  -  for at bygge netværk 
og skabe sammenhold på tværs.

Frivillige (forældregrupper) 
fra interesserede afdelinger og 
årgange må heller end gerne lægge 
billet ind på at lave ekstra aktiviteter, 
med tilhørende mulighed for at tjene 
en skilling til  afdelingen/årgangen  -  
henvendelse for indtegning, sparring 
og ide-udveksling til Trine albæk Feld 
på tlf.nr. 27266933, eller via mail til 
trinealbaek@gmail.com

Jelling musik Festival  
-  25-29. maj 2022
Her kan den første hurtige komm-
entar selvfølgelig være - hvad har det 
med os at gøre??
 Ved at stille med frivillige hjælpere 

i Festivallens CaMP-område er der 
mulighed for at få del i Festivallens 
overskud 
– dels en fast del, som går til daglig 

drift i vores egen klub
- og dels en prioriteret lod ved 

”projekt”-ansøgninger om at få del 
i en evt. uddeling af et yderligere 
overskud.

Derudover får den enkelte frivillige 
hjælper en partoutbillet til Festivallen
- for en frivillig CaMP-tjans på 7-9 
timer.
 Festivallen har været Corona-aflyst 
de sidste 2 år (2020 og 2021), men 
en nylig henvendelse indikerer en klar 
forventning om, at Festivallen afvikles 
i tilnærmelsesvis kendte rammer i 
2022.
 Vil du være med på holdet af fri-
villige CaMP-hjælpere (skal være 
mindst 18 år), så tøv ikke med at 
rette henvendelse til Jens rindom 
på tlf.nr. 20242699, eller via mail til 
jensrindom@gmail.com 

pigeraketten primo juni
Vi søger igen i 2022 om at få DBU til 
at lægge vejen forbi Vinding Stadion 
med Pigeraketten  
-  med fodbold og leg på mange 

måder, for primært små og yngre 
piger.

Som en slags hvervestævne i forsøget 
på at få flere piger til at spille fodbold 
på den længere bane.

DBU Fodboldskole 2022
i uge 26   -  27. juni-1. juli
 For 27’ende gang bliver der igen 
en DBU Fodboldskole på Vinding 
Stadion, og igen bliver det i den første 
uge i skolernes sommerferie.
 Se mere på vores hjemme-side på 
www.vsffodbold.dk, når tiden nærmer 
sig - der åbnes for billetsalget primo 
december i år.
 Her kan og skal der også bruges 
frivillige hænder.
 Forældre, bedsteforældre, enhver 
der har lyst til at møde friske og glade 
børn på Fodboldskolen med et stykke 
frivilligt arbejde primært omkring 
forplejningstidspunkterne hen over 
dagene, I er mere end velkommen til 
at give en hånd med - og få en dejlig 
frisk oplevelse.  Tøv ikke med at 
henvende jer til Birgitte Juel Steensen 
på  tlf.nr. 4089 1730, eller via mail til
Birgitte.juel.steensen@gmail.com

Fyrværkerisalg i Vinding SFIgen i år stiller vi op med Fyrværkerisalg 
på parkeringspladsen ved VIC, Vinding 
Hallen, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle- med salg de sidste 5 dage af åretMandag den 27. december kl. 14.00 - 18.00Tirsdag den 28. december kl. 14.00 - 18.00 Onsdag den 29. december kl. 14.00 - 18.00 Torsdag den 30. december kl. 12.00 - 18.00 Fredag den 31. december kl. 10.00 - 15.00 Årets fyrværkeriudvalgkan følges i kataloget fra Aalborg Fyrværkerifabrikpå hjemmesiden på www.vsffodbold.dk

Køb 
lokalt
- støt 
lokalt...

ODBOL
F

D

Tekst.: Jens Rindom
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Hvis du også 
kunne tænke dig 

at have en 
annonce 

med i det næste
nummer af 

Kontakt,
så ring til 
Otto Ley

på 
mobil 4027 9327

      

Formand
Carsten Willemoes Jørgensen
Vindingvej 139a, 7100 Vejle
Tlf. 2256 7295
E-mail: hovedbestyrelsenvsf@gmail.com
 
næstformand
arturo Pasquel
Heisesvej 9, 7100 Vejle
Tlf. 5234 7851
E-mail: pasquel@me.com

Hovedkasserer
Erik Falk Thomsen
Klattrup Bygade 37, 7000 Fredericia
Tlf. 75 86 02 66
E-mail: falkthomsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Otto Ley
Kirsten Piils Vej 15, 7100 Vejle
Tlf. 7582 3032 / 4027 9327
E-mail: otto.ley@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Schmidt
Prins Buris Vej 3, 7100  Vejle
Tlf.: 8171 7989
Email: centerleder@v-i-c.dk

næstformand Fodbold
Henrik Farmann
Svinget 10, 7100 Vejle
Tlf. 2325 9571
E-mail: henrikfarmann@hotmail.com

Formand Gymnastik
Hanne Mouritsen
Bechgaardsvej 19, 7100 Vejle
Tlf. 2554 7698
gymnastikvsf@gmail.com

Formand Tennis
Winni Malene Jakobsen
Ulvekæden 5, 7100 Vejle
Tlf. 2226 6260
Email: wmjakob@gmail.com

Formand Håndbold
Henrik Steengaard Olesen
Niels Skousvej 20, 7100 Vejle
Tlf. 9153 9056
Email: henrik.s.olesen@gmail.com

Formand Badminton
Thomas Søgaard
Hesselkær 28, 7100 Vejle
Tlf. 3140 1467
tso@lindelarsen.com

Formand motion & Cycling
Jesper rosengaard
Bechgaardsvej 12, 7100 Vejle
Tlf. 7233 2209
E-mail: jesper.rosen@gmail.com
 
Formand idræt for Ældre
Dan Olsen
Bechgaardsvej 17, 7100 Vejle
Tlf. 9385 3550
E-mail: danbo49@hotmail.com 

produktion af bladet Kontakt
Kurt Hansen
H. C. Lumbyes Vej 18, 7100 Vejle
Tlf. 4012 3351
hansenk392@gmail.com 

Baneformand
Michael Mortensen
Junker Stranges Vej 14, 7100 Vejle
E-mail: michael@michaelahrenkiel.dk

Vinding idræts Center
Formand Klaus Kristensen
Prins Buris Vej 10, 7100  Vejle
Tlf.: 4080 2754
E.mail: formand@v-i-c.dk

Vinding idræts Center
Halinspektør Hans Jørgen Schmidt
Prins Buris Vej 3, 7100  Vejle
Tlf.: 8171 7989
Email: centerleder@v-i-c.dk

Kontaktpersoner i

Vinding Sports 
Forening
Hjemmeside: www.vsf.eu

Deadline til næste nummer af

Kontakt 
er fredag den 18. februar 2022

hansenk392@gmail.com
Kurt Hansen, H.C. Lumbyes Vej 18, 7100 Vejle, telf. 4012 3351PS: Kan du ikke aflevere til denne dag, så er det vigtigt at jeg får besked om hvad du sender og hvornår - ellers er det svært at disponere over bladet, men man kan også gøre som flere gør... indsende før deadline..!

Det er endelig tid...
...til 

SJOV 
LØrDag 
i Vinding Idrætscenter. Lørdag den 
15. januar og den 26. februar 2022 
åbner vi igen dørene for en masse 
børn i Vinding/Mølholm-området 
samt medlemmer af Vinding SF til at 
komme og hoppe, springe, lege, spille 
og danse sammen. Vi har desværre 
haft en lang pause pga. Corona, men 
nu er vi klar og satser på, at det 
igen kan lade sig gøre. Følg med på 
VSF’s hjemmeside eller Sjov Lørdags 
Facebookside (søg: @sjovloerdag), 
hvor vi vil holde jer opdateret.

PS: Vi har brug for flere hjælpere 
nogle timer de to lørdage, og skulle 
der være et par forældre eller andre 
interesserede, der kunne tænke 
sig at være med til at planlægge og 
afvikle sjove lørdage, er der også 
brug for nye kræfter i styregruppen. 
Skriv meget gerne til os på sjov-vsf@
hotmail.com, hvis du har lyst til at 
give en hånd, og være med til at 
sikre, at Sjov Lørdag bliver ved med 
at give børnene de sjove oplevelser i 
fremtiden.

Mange hilsner
Sjov Lørdag Styregruppen

Lørdag den:
15. januar 2022
26. februar 2022

Tid:
Kl. 15 - 17: 
Fra 3 år til og 
med 2. klasse

Kl. 18 - 22:
Fra 3. til 7. klasse

Vi har brug for voksne 
frivillige hjælpere et par 
timer i løbet dagen/aftenen. 
Er det dig?
Skriv til styregruppen: 
sjov-vsf@hotmail.com

Find os på
www.vsf.eu/Sjov-Lørdag

Følg med på Facebook: 
Søg efter @sjovloerdag

dISKOTEK

Hoppeborge
fodboldbane
Tarzanbane

Sjov Lørdag 
i Vinding Idrætscenter
2022

Det er MEGA sjovt 
- så kom og 
vær med!

PRIS:
Kr. 50,-

SJOV LØrDAG 
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HVIDEVARE-CENTRET
Vestre Engvej 10 · 7100 Vejle · Telefon 75 82 37 00

Vinding Sportsforening
Nygårdsvej 10 . 7100 Vejle
Hjemmeside: www.vsf.eu


