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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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LEDER
CArSTEN WILLEMOES, FOrMAND FOr VINDINg SPOrTS FOrENINg

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

Nørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk
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Café VIC
VIndIng Idræts Center

Så blev det endelig forår   
Som altid betyder foråret masser af 
aktivitet i alle foreningens afdelinger. 
Hvis man læser dette nummer af 
kontakt vil man kunne læse meget 
mere om mange af disse aktiviteter. 
I Tennis er banerne gjort klar til den 
nye sæson, mens man i Badminton 
er	ved	at	afslutte	en	flot	sæson.	I	
Badminton var sæsonen faktisk så 
god	at	man	fik	prisen	som	årets	
badminton klub i DgI Sydøstjylland. 
godt gået og stort tillykke til alle i 
Badminton, der har været med til at 
skabe årets badminton klub. 

Også Håndbold og Gymnastik 
har afsluttet sæsonen
gymnastikafdelingen kunne endelig, 
efter	et	par	sæsoner	med	aflysninger,	
gennemføre gymnastikopvisningen 
som kulminationen på sæsonen. En 
stor dag i gymnastik, der måske blev 
ekstra festlig på grund af den lange 
ventetid siden den sidste opvisning.
I Fodbold betyder foråret masser af 

kampe i de forskellige turneringerne. 
Igen er der med succes blevet 
afholdt store hjemmekampsdag, 
med	masser	af	kampe	og	flot	solskin	
over banerne i Vinding. Efter nogle 
år uden mulighed for at sende vores 
ungdomshold afsted til stævner i 
ind- og udland blev det igen muligt, 
og som man kan læse inden i Kontakt 
har mange af vores håndboldspillere 
og fodboldspillere været afsted til 
stævner.
 Både Idræt for Ældre og Motion 
& Cycling har været i gang det meste 
af sæsonen og forsætter frem mod 
sommeren. Begge afdelinger var ramt 
af medlemstilbagegang under corona-
nedlukningerne, men begge afdelinger 
melder nu igen om fremgang og nær-
mer sig samme størrelse som inden 
corona.
 I medierne har vi kunne høre 
om de udfordringer, der lige nu er 
i foreningslivet i forhold til med-
lemmer, der ikke er vendt tilbage 

efter corona. Der er givetvis 
mange, der ikke er kommet i 
gang efter nedlukningerne, og da 
medlemstallene som der refereres 
til er fra 2021, er de nok heller ikke 
helt uafhængige af nedlukningerne 
sidste år. I Vinding Sportsforening 
har vi som alle andre foreninger 
kunne se påvirkningen fra corona 
på medlemstallene, men ikke i lige 
så udpræget grad som andre. Og i 
afdelingerne er fornemmelsen også, 
at de sidste medlemmer er på vej 
tilbage. 

Ny hjemmeside
For et par år siden besluttede 
hovedbestyrelsen i Vinding Sports-
forening, at vores hjemmeside skulle 
opgraderes. I foreningen var der 
en meget lang række ønsker til en 
ny hjemmeside. Alt fra et smartere 
design, bedre kompatibilitet med 
telefoner og tablets, mulighed 
for integrering af kampsystemer 

og meget mere. Hvis alle ønsker 
skulle opfyldes blev det en meget 
dyr løsning. Hovedbestyrelsen 
valgte derfor at fokusere på en 
hjemmeside, der kan lette vores 
frivillig i deres arbejde, som kan 
anvendes på mobiltelefoner og som 
serviceres til en fornuftig pris fra 
en pålidelig leverandør. Vi valgte 
derfor at benytte den platform, 
som DBU stiller til rådighed for 
medlemsforeninger, og som allerede 
bruges i fodboldafdelingen.
 Vi skifter til den nye hjemmeside 
den 1. maj. På denne dag er siden 
klar til brug, men ikke færdig. Vi 
håber at kunne fortsætte udviklingen 
af hjemmesiden i den kommende 
tid. Bag kulisserne har gruppen af 
webmastere arbejdet på at gøre den 
nye	hjemmeside	klar	til	brug	og	flytte	
informationerne fra den gamle side 
til den nye. Fra hovedbestyrelsen 
skal der lyde en kæmpe tak for det 
store arbejde, både til nye som gamle 
webmastere. Uden jeres hjælp havde 
vi ikke den velfungerende hjemmeside 
vi har.  
 
Årets badmintontræner 
i DGI Sydøstjylland
Som altid vil jeg gerne fremhæve, 
at Vinding Sportsforening ikke er 
meget andet end et navn uden alle 
vores dygtige trænere og ledere. 
Alle yder en stor indsats hver på 
sit felt. Indimellem er der nogle der 
gør det så godt, at det også bliver 
bemærket uden for vores foreningen. 

Denne gang er det en af vores 
dygtige badmintontrænere Jesper 
Bach, der er blevet kåret som årets 
badmintontræner i DgI Sydøstjylland. 
Kæmpe tillykke til Jesper. 

Carsten Willemoes
Formand Vinding Sportsforening
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Familiebanko
Endelig kunne vi den 31.3 afholde 
vores familie banko. Vi havde 
oprindelig planlagt det til 1. søndag 
i	advent,	men	måtte	aflyse	det	p.g.a.	
risikoen for Corona.
 Allereade inden kl. 17.30 var de 
første mødt frem, og inden klokken 
var 18.30 var vi 150. Dejligt med en 
næsten fyldt cafe.
 Det blev en festlig aften med 
mange fremmødte, god stemning og 
mange	flotte	præmier.	I	pausen	blev	
der afholdt en gættekonkurrence, 
hvor man skalle gætte hvor mange 
stykker slik der var i en stor glasvase 
med ca. 5,5 kg. slik. Ingen kunne 
gætte det rigtige antal, med der var 
6 piger (trampetøserne) der var gået 
sammen om et enkelt gæt, og de var 
så heldige sammen med en anden 
og løbe med indholdet. Måske var 
det meget godt, at så meget slik blev 
fordelt	på	flere	personer.
 Det samlede overskud denne 
aften blev ca. kr. 10.000, så med 
den	fine	opbakning	vi	har	fået	fra	
vores sponsorer og deltagere bør vi 
overveje om det ikke skal gentage 
succesen.  n           Klaus Kristensen 
 
Tak til vore 
sponsorer som var: 
Blomsteriet, Brugsen Vindinggård, 
Buch Fashion Wear, Carlsberg, 
Dankaf, Harritz, Havnens Vin og 
Tobak, Middelfart Sparekasse, 
Mølholm radio, OK Benzin, rema 
Vinding, Sannes Malerforretning, 
Tønnes og Ulstrup, Vinding 
Cykelcenter, Vindinggård Apotek, 
Vindinggård Mad og Vin, Østjysk 
Serviceudlejning

Foto: Kurt Hansen
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Vinding Idræts Center
Vinteraktiviteterne er nu overstået og 
vi ser frem til forårets og sommerens 
aktiviteter. Vinding Idræts Centers 
travleste måneder er derfor overstået 
for denne gang, så vi koncentrerer os i 
de næste måneder kun omkring enkelte 
aktiviteter og driften af cafeen.

Generalforsamling 
generalforsamlingen blev i år 
gennemført inden for tidsfristen. Det 
blev en rigtig god generalforsamling 
med 30 fremmødte. Der var god 
debat,	flere	forslag	og	ideer	til	vores	
fremtidige arbejde og dejlige rosende 
kommentarer til vores arbejde. Der 
var genvalg over hele linjen. Vores 
medlemstal er stort set uændret og 
ligger p.t. på 145 medlemmer. Vi 
sluttede aftenen af med et dejligt bord 
fyldt med ost og vin.
 Hele beretningen og foreningens 
regnskab kan ses på foreningens 
hjemmeside.

Hjemmeside
Som	det	er	bekendt	for	de	fleste	er	
Vinding Idræts Center koblet op på 
Vinding Sportsforenings hjemmeside. 
Det synes vi giver den bedste synlighed 
og den nemmeste administration.
 VSF har her i foråret arbejdet med 
at få en ny hjemmeside, og det arbejde 
har VIC deltaget i. Arbejdet er nu så 
langt, at vi går over på ny hjemmeside 
med nyt design den 1.5.2022. Det 
glæder vi os til. Vi håber, at det på sigt 
bliver nemmere, og at hjemmesiden 
bliver stedet, hvor medlemmerne kan 
finde	den	information,	de	har	brug	for.

Udviklingsplan for området 
omkring hallen
Arbejdet i udvalget fortsætter. Samtlige 
ønsker fra brugerne er nu indhentet 
og Vejle kommune har lavet den første 

beregning på den samlede pris. Vi er 
blevet bedt om at kigge på ønskerne 
endnu engang og samtidig meddele 
Vejle Kommune, hvad vi selv forventer 
at	kunne	bidrage	med	i	selvfinansiering.
 Det bliver svært at få alle ønsker 
opfyldt, men planen er fortsat, at den 
endelige udviklingsplan skal være færdig 
til budgetforhandlingerne for 2023, der 
starter sidst i august måned.

Arrangementer i vIc
Halvni klubben har afsluttet deres 
forårsprogram. Der har været lidt 
færre deltagere de seneste gange, men 
vi tror stadig, det er eftervirkninger 
efter Covid19.
 Efterårsprogrammet er klar med 4 
spændende	foredrag.	Det	er	et	flot	
og imponerede stykke arbejde, Halvni 
klubben udfører.
 Såfremt der er nogen der ønsker 
at komme med på en mailliste, hvor 
man får information om kommende 
programmer, kan de rette henvendelse 
til Halvni klubben - mail: saaolesen@
gmail.com
 Onsdag den 4. maj arrangerer vi i 
samarbejde med Vinding og Mølholm 
skoler og SSP en aften hvor vi sætter 
fokus på ”Vores unges færden på de 
sociale medier”. Et meget aktuelt emne. 
Der er tilmelding via Vinding skole på 
mail: vindingskole@vejle.dk. Interessen 
er meget stor og vi har allerede fået 
mere end 160 tilmeldinger. 

Tørfisk
Vi slutter forårets arrangementer af 
med	en	kæmpe	koncert	med	Tørfisk.
 Vinding Sportsforening bakker op 
omkring vores arrangement ved at 
tilbyde de frivillige ledere og trænere 
med ledsager favørpris på entreen. 
Frivillige ledere og trænerer får besked 
via deres afdelingsformand omkring 

tilmeldingsproceduren.
 Billetter skal købes i forvejen via 
vores hjemmeside vsf.eu - se under 
fanebladet VIC. Prisen er kun 200 kr.
Vi håber at hele hallen bliver fyldt og 
ser frem til en dejlig aften. 
 Der sker meget i VIC og hvis vi 
skal opretholde samme aktivitets-
niveau,	så	er	der	brug	for	flere	fri-
villige. Vi mangler stadig frivillige til 
vagter i Cafe VIC, men vil også gerne 
have hjælp til at arrangere efterårets 
aktiviteter. Kontakt centerleder Hans 
Jørgen Schmidt eller undertegnede, og 
hør nærmere.

Klaus Kristensen
Formand 
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motion

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Café Vic søger flere frivillige. Henvendelse til Hans Jørgen, tlf. 81717989. På billedet ses fra venste: Connie, Otto, Karen,Hans 
Jørgen, Annette, Rita og Jette. Fraværende Majbritt og Johanne.

Information fra Café VIC
Frivillig aften den 7.9.2021
I Vinding Idræts Center har vi 
udfærdiget en frivillig politik, hvor 
vi bl.a. 2 gange årligt indkalder alle 
frivillige til en hygge aften med 
lidt godt mad. På den aften er 
det meningen, at de frivillige skal 
forkæles.

Vi mangler stadig frivillige til 

følgende arbejdsopgaver:

Cafe medhjælpere
De typiske vagter består af 3 timer. 
Hver måned laver vi en vagtplan, 
hvor man så kan tilmelde sig de 
vagter man har lyst til. Vores 
varesortiment er forholdsvis smalt og 
vi fremstiller ikke selv mad.

Derfor kræver 
det ikke specielle 
kundskaber.
Henvendelse
centerleder Hans 
Jørgen Schmidt 
Tlf. 71817989.

Aktivitetsudvalg
Vi har i bestyrelses sat os for, at vi 
hver måned vil lave et arrangement, 
hvor vi henvender os til et bredt 
udvalg af centrets forbrugere. Vi 
søger derfor personer, der har 
lyst til at være med til at arrangere 
disse aktiviteter. Henvendelse 
bestyrelsesmedlem Jette Rosenkrantz 
- Tlf. 22575990.

Hvis du gerne vil lære alle de 
frivillige i Vinding Idræts Center at 
kende, er du meget velkommen til at 
tilmelde dig til vores frivilligaften den 
7.9.2021 kl. 19.00. 

Tilmeld dig hos formand Klaus 
Kristensen - Tlf. 40802754 eller mail 
til formand@v-i-c.dk n
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Hjælp – vi vil gerne være flere. Har du lyst til at hjælpe os med nogle vagter i cafeen 
– så kontakt en af os eller Hans Jørgen Schmidt

Dyrebare Øjeblikke 
i Cirkus Mascot
Fredag den 10. juni 2022 kl. 17.00
I Vinding Idræts Center

Køb billetter: 
https://www.cirkus-mascot.dk/

 Vi har gjort det før, og nu gør vi det 
igen. Mascot skal på landevejen for 28. 
gang med en helt ny fore-stilling - og 
det bliver noget af et cirkus. Sådan 
er det jo, når man er rejsende i de 
dyrebare øjeblikke, som giver glimt 
i øjet og minder for livet. glem alt 
omkring dig, bare ikke de andre. Cirkus 
handler om den magi, der opstår, når 
vi mødes omkring manegen. Og det 
er lige meget hvem du er - eller hvor 
du er. årets forestillinger afvikles i 
sportshaller i hele Jylland og på Fyn 
-	og	de	fleste	har	ikke	indbygget	
cirkusstemning, så den tager vi med. 
Duften af popcorn, lyden af leg, vov og 
vrinsk og den der særligt søde musik, 

som	får	de	fleste	til	at	føle,	at	de	endelig	
har fundet melodien; det hele er der, 
og så er der lunt og lækkert, så børn 
og voksne roligt kan lege tag-fat og give 
slip på hverdagen. Om lidt er der forår 
i luften, og smil, der - som det eneste 
- smitter. Det trænger vi til. Hos Cirkus 
Mascot tror vi på, at det igen er blevet 
tid til at have mange bolde i luften. Vi 
glæder os til at jonglere med magiske 
minutter og mennesker, der slanger 
sig i projektørlyset. Vi bærer hinanden 
på hænder og fødder, og vi bobler af 
glæde ved udsigten til at være sammen 
med et publikum, der har blik for 
livsglæden. Cirkus er gåsehud og griseri, 
en talentfuld pony med blik for alle 
nuancer, imponerende akrobatik. Og 
tak. Tusind tak - faktisk, fordi I er med 
til at være traditionen tro. Klovnen, 
ham kender I. Han går aldrig i for små 
sko, til gengæld er han altid den, der 
veksler smil til grin med en grimasse, 

og gulio kan noget, næsten ingen 
andre kan; han kan trylle. Blandt andet. 
Cirkus Mascot er et familiedrevet 
cirkus; rejsende i øjeblikke for store 
og små. Det, man er fælles om. 
Programmet er som sædvanligt fyldt 
med dyr og mennesker, der gør sig helt 
ekstraordinært umage. Forestillingen 
er for børn og barnlige sjæle, og det 
særlige er, at der er god tid. Det 
hele er noget, vi er sammen om - og 
intentionen er, at vi, i cirkusmagiens 
navn, skaber de øjeblikke, vi sjældent 
glemmer. Kom. Se selv. Mærk magien. 
grin. Nyd øjeblikket; det er dyrebart. 

Koncert med TørfiskDANMARKS ÆLDSTE BOYBAND - IRSK-INSPIRERET MUSIKFredag den 17. juni 2022 kl. 20.00Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, VejleBILLETTER KAN KØBES FRA 1. MAJ 2022 PÅ WWW.VSF.EUKR. 200 PR. PERSONArrANgør: VINdINg IdrætS CeNter

Onsdag den 4. maj 2022 kl. 18.30-21.00Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
I samarbejde med Vinding Skole, Mølholm Skole og SSP inviterer vi forældre, unge og andre interesserede til en 

spændende aften omkring børn og unges brug af sociale medier, og hvordan vi som voksne bedst muligt 

guider og vejleder de unge i deres færden på nettet.
Der vil være oplæg fra SSP, Politi og Anne Dorthe Hasholt (Klinisk psykolog). 

•   Hvad er på spil når de unge færdes på den digitale arena
•   Sikker færdsel på nettet•   Facts om de sociale medier; det gode og det dårlige
•   Hvordan opdrager/danner vi de unge så de træffer de rigtige valg på nettet?

•   Hvad siger loven?
Der vil være pause undervejs med mulighed for køb af kaffe og kageArrangementet er gratis

Tilmelding til Vinding Skole på telefon: 76814450 eller mail: vindingskole@vejle.dk

(Hvis du er forældre på Vinding eller Mølholm skole er der tilmelding via Aula)

Infoaften ombørn og unges færden på de sociale medier
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bADmINTON

Der var stor applaus i Vindinghallen 
mandag aften i begyndelsen af marts, 
da cheftræner Jesper Bach blev 
kåret som årets badmintontræner i 
DgI Sydøstjylland. Jan Tranholm fra 
DgI Badminton ankom netop som 
træningen til Voksen Fjer skulle i gang 
og overraskede klubbens cheftræner 
med	 den	 flotte	 titel.	 Begrundelsen	
skyldes bl.a. et enormt engagement 
i klubben de sidste to sæsoner, hvor 
Jesper Bach har taget mange initiativer, 
som har tilført klubben et stort antal 
nye medlemmer. Her skal nævnes to 
grupper Miniton, Voksen Fjer, Senior 
hold og SFO-badminton på Mølholm 
og Vinding Skole. Desuden har Jesper 
Bach arrangeret natminton for klubbens 
ungdomsspillere og deres forældre til 
stor glæde for alle deltagere. Endelig 
har Jesper Bach taget initiativ til fælles 
træningsdage med ungdomsspillere 
fra de nærliggende klubber, så de 
unge spillere får lejlighed til at møde 
hinanden, spille nogle gode kampe og 
danne venskaber, som kan holde ved 
gennem ungdomsuddannelsen. 
 Alt dette er sket i en tid med Corona 
og forskellige restriktioner, som har haft 
store konsekvenser og medlemsfald i 
nogle af de andre badmintonklubber 
og sportsforeninger. Dette har man 
ikke set i VSF Badminton. Her har 
også udvalget med formand Thomas 
Søgaard i spidsen gennem hele sæsonen 
arbejdet målrettet og seriøst med at 
tydeliggøre klubbens værdigrundlag, 
som handler om at skabe sjove 
oplevelser, fællesskab og udvikling hos 
alle spillere uanset deres udgangspunkt. 
VSF Badminton ønsker at satse på 
bredden og gøre badminton til en sjov 
oplevelse, hvor alle får trænet deres 
færdigheder i hallen af dygtige trænere 
både gennem aldersopdelt træning og 
gennem forskellige aktiviteter som 
natminton, holdkamp, fredagskamp og 
stævner. 
 Dette var også en del af begrundelse 
for, at Jan Tranholm fra DgI 
Badminton havde endnu et ærinde 
mandag aften i Vindinghallen. Derfor 
kunne klapslaverne fortsætte, da 
Jan Tranholm offentliggjorde DgI’s 

beslutning om at kåre VSF Badminton 
som årets badmintonklub i DgI 
Sydøstjylland 2022. Så diplomer og 
blomster erstattede ketchen, da de 
to	 frontfigurer	 i	 klubben	 cheftræner	
Jesper Bach og formand Thomas 
Søgaard stillede op til fotografering 
bl.a. til klubbens Facebook gruppe, 
som fungerer som en vigtig 

årets badmintontræner 
i DgI Sydøstjylland

informationskanal til medlemmerne. 
 Men så mente Jesper Bach også, 
at træningen havde ventet længe 
nok og den ambitiøse træner sendte 
spillerne afsted i hallen til opvarmning, 
træning og kamp. Igen blev der spillet 
flere	 timers	 badminton	 i	 hallen	 på	
alle niveauer denne mandag aften, 
og selvom holdet er velbesøgt, så 
er	der	 stadig	 plads	 til	 flere,	 som	har	
lyst	til	at	prøve	badminton	eller	finde	
deres tidligere badmintonspiller frem 
igen. Det samme gør sig gældende på 
Miniton og ungdomsholdene, hvor 
der	 er	 plads	 til	 flere	 børn	 og	 unge,	
som kunne tænke sig at være aktive 
på en sjov måde og samtidig være en 
del af et stærkt fællesskab. Sæsonen 
går frem til sommerferien, så der er 
tid i hallen nogle måneder endnu. I maj 
afvikles klubmesterskabet for både 
ungdoms- og seniorspillere.
 For badminton er en fantastisk 
sport, og i VSF Badminton siger vi tak 
til alle, som har bakket klubben op 
både trænerne, spillerne, sponsorerne 
og udvalget. Sammen kan vi gøre 
badminton til en sjov og attraktiv 
fritidsaktivitet i lokalområdet for både 
børn, unge og voksne. 

Med venlig hilsen
VSF Badminton

mOTION

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

VSF Motion - DIT lokale 
”døgnåbne” motionscenter
Aktiviteten	 i	 centeret	 er	 superfin,	 og	
der har været en stor tilstrømning efter 
nedlukningen og det skaber dejligt liv 
centeret. Umiddelbart ser det ud til, at de 
yngre årgangen har fundet os, og heldigvis 
holder de lidt ældre også ved, og det er et 
rigtigt godt mix. Fin stemning, masser af 
aktivitet og godt humør. 
 Coronarestriktionerne er væk og 
bortset fra fokus på ekstra rengøring, er 
vi tilbage til ”gamle dage”. Hvad kan man 
forlange mere?
 Naturligvis har lukningen i forbin-
delse med Corona været hård ved 
kontingentindtægterne, men da alle 
instruktører arbejder på frivillig og uløn-
net basis, klarer vi skærene, og holder 
naturligvis kontingentet på det sædvanlige 
ultra lave niveau. 

Investeringer
Vi	 har	 været	 så	 heldige,	 at	 flere	 har	
efterspurgt øget kapacitet på løbebånd 
og almindelige motionscykler, og vi har 
derfor investeret i to nye løbebånd og 
to nye motionscykler. Vi har benyttet 
lejligheden	 til	 at	 flytte	 rundt	 på	 de	
forskellige redskaber, og har fundet en 
super god løsning. De nye løbebånd og 
cykler er installeret, er blevet taget vel 
imod,	og	bruges	heldigvis	flittigt.	
 Vi ville egentlig gerne have igangsat en 
større renovering af lokalerne, men set i 
lyset af den – forhåbent-lige - kommende 
udvidelse af vores faciliteter – udskyder vi 
alle absolut ikke nødvendige investeringer. 
Desværre har vi lidt udfordringer med 
gulvet, idet stenbelægningen slides. Det ser 
ikke kønt ud, og gulvet burde renoveres, 

men indtil videre foretager vi en nødtørftig 
reparation. Vi holder lidt på pengene, idet 
vi er ret sikre på, at der bliver brug for 
lidt ekstra penge i forbindelse med den 
kommende nyindretning. 

Ny hjemmeside
Vores ”gode” gamle hjemmeside har 
længe nærmet sig pensionsalderen og 
vores web-ansvarlige har haft travlt med 
at programmere den nye hjemmeside. 
Det	foreløbige	resultat	ser	fint	ud,	og	jeg	
glæder mig til at den snart går i luften.
 Facebook ”VSF Motion og Cycling”
Hvis du ikke allerede medlem af vores 
facebookprofil	”VSF	Motion	&	Cycling”	så	
meld dig ind i fællesska-bet, hvor du kan 
følge den daglige udvikling i centeret, samt 
komme med kommentarer og modtage 
feedback. Vi arbejder til stadighed på at 
lægge relevant information på siden, og 
vil også gerne have dit input og især dine 
”likes”

Holdtræningen
I vinterens løb har vi kørt holdtræning 
i Crossgym, TrX, cirkeltræning og 
IndoorCycling, og forårets kom-me 
varsler start på udendørstræningen hvor 
det	er	muligt.	De	seje	Crossfittere	trodser	
allerede nu kulden og er godt i gang. 
Nedenfor en status på de enkelte hold:
• cirkeltræning
Der er cirkeltræning hver onsdag med 
Hans.  
• crossGym
Der er som sædvanlig stor søgning til 
holdene, og antallet er udvidet i forhold 
til sidst. Der er nu hold, tirsdag, torsdag 

samt lørdag, og alt 
efter vejret, trænes 
der såvel indendørs 
som udendørs. 
• TRX og TRX/
crossGym
Holdet kører onsdag 
med. 
• Indoor Cycling
Der er hold mandag, 
tirsdag og torsdag 
og der er hold for 
såvel øvede som 
begyndere. Holdene 
udvides efter behov. 
Idet vi tester de 

enkelte deltageres maksimale ydelse, 
kan alle nye/gamle, gode/uøvede køre på 
samme hold, så du skal ikke holde dig 
tilbage. Den grundlæggende teknik læres 
dog bedst på begynderhold. 
• Programlægning
Du kan få lagt træningsprogrammer 
eller vejledning af en instruktør alle dage 
undtagen lørdag.
Adgang til lokaler døgnet rundt (næsten)
 Alle medlemmer er udstyret med 
en adgangsbrik, der kan åbne døren til 
lokalerne 05 til 22. Når man kommer 
ind i motionsrummet, tjekker man ind 
på briklæseren ved døren og når man går 
tjekker man ud. Lokaler er overvåget og 
al	trafik	logges,	i	tilfælde	af	problemer.	Du	
kan således trygt træne i lokalerne uden 
for den instruktørbemandede åbningstid, 
som du kan se på vor hjemmeside under 
programlægning. 

vi tilbyder
Vi kan tilbyde alsidig motion indenfor 
mange genrer. Kombineret med at vi har
• gratis prøvetime, 
• gratis og ubegrænset instruktion og 

programlægning, 
•	 en	 lav	 og	 fleksibel	 pris	 uden	

ekstraomkostninger,
• 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. 

Besøg vor hjemmeside på http://www.vsf.
eu/Motion eller vor Facebook side ”VSF 
Motion & Cycling”

I øvrigt
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.
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GymNASTIK
AF HANNE MOUrITSEN, FOrMAND

Endelig opvisning 
- og sikke en fest dag!
Foråret er kommet - Vores traditi-
onelle sæson fra september til marts 
sluttede den 19. marts med et brag af 
en opvisning. Og i skrivende stund er 
der fuld gang i vores forårshold.

Sæson 202�/22
Den startede i uge 37 i september 
maåned- med 15 forskellige hold på 
plakaten. 
 20 dygtige instruktører og 21 
fantastiske hjælpeinstruktører/spirer 
stod klar til at byde alle vores 
gymnaster velkommen. Bagved 
stod der et gymnastikudvalg på tre 
personer og en ad hoc gruppe på 7 
personer. Alt dette var med til at 
starte sæsonen op på bedste vis. 
Alle har en funktion - og sammen 
danner det gymnastikforeningen som 
den dejlige forening, den er. Uden 
instruktører og hjælpere/spirer ikke 
noget	fantastisk	gymnastik/fitness.	
 Uden gymnaster, ingen aktivitet 
og udfordringer på holdene. Uden 
udvalg ingen organisering og plan-
lægning af livets gang i foreningen. 
Og uden Ad hoc ingen udførsel af 
alle ideerne, alle aktiviteterne for 
gymnaster og foreningen. Alle gør 
en kæmpe forskel med deres store 
indsats I foreningen - tænk sig en stor 
dejlig	flok,	der	brænder	for	at	gøre	
en forskel for alle vores medlemmer. 

Endelig opvisning 
Endelig efter to sæsoner uden 
opvisning kunne vi åbne dørene i 
Vinding idræts Center til et brag af 
en opvisning. 
 Det var lørdag den 19. marts, 
og om formiddagen smøgede fore-
ningens mange frivillige ærmerne 
op	og	fik	gjort	klar	til	en	super	op-
visningsdag. 
 Og det blev i sandhed en dejlig dag. 
Et kæmpestort antal publikummer 
var	mødt	op	på	denne	fine	forårsdag.	
Alle var veloplagte og dagen gik med 
en masse fantastiske opvisninger fra 
vores dygtige hold. Fra de mindste 
på Familietons holdene til vores 
”Tonsere” på Tons for mænd gav den 
gas på gulvet. Flotte serier, spring og 

livsglæde - alle hold gav deres bedste, 
en fornøjelse at se. Samtidig var der 
tre gæstehold: Talentholdet, Junior 
Nord og 10-14 syd, der på hver 
deres	måde	skabte	flotte	gymnastik	
oplevelser - tak for det. 
 I de mange år, som undertegnede 
har været en del af foreningen kan 
jeg sige, at der var en helt særlig 
stemning i hallen - en følelse af at få 
noget igen, som har været væk under 
de sidste to år on and off med Covid 
19. En stor tak til alle jer, der kom 
og lavede denne dag til en helt særlig 

festdag for os i gymnastik afdelingen.
 Da opvisningen var slut, var det 
tid til at rydde op. Igen samlede de 
frivillige	og	familier	sig	i	flok,	og	fik	
klaret den opgave. Sammen sluttede 
vi dagen af med at spise sammen i 
Cafe Vic - der hele dagen igennem 
havde ydet en kæmpe indsats med 
at sælge kaffe, kage m.m. til vores 
opvisningsgæster. Tak til dem.
 
Instruktør afslutning 
D. 23. marts var der traditionen tro 
afslutning på Bowl and fun for alle 

de frivillige i foreningen. Som altid 
en meget hyggelig aften med dyster 
i bowling - og efterfølgende spisning 
og hygge. En dejlig måde at sige 
pænt farvel og tak for en god sæson 
-	og	heldigvis	på	gensyn	til	de	fleste	
instruktører og hjælpere/ ad hocére.

Forårshold 
Her I foråret er der stadig gang i 
gymnastikken. Der er både gang i 
træningen for børn og voksne. Vi 
har to springhold om onsdagen, og i 
skrivende stund kan du nå at komme 
på juniorholdet fra 1830-2030, vores 
1.-5. klasse er fyldt op.
 På voksen siden har vi to trænings-
hold:	Bikini	klar	og	Skovfitness,	og	i	
skrivende stund er der ledige pladser 
- tjek lige vores hjemmeside, hvis du 
har lyst til at hoppe på et hold 
www.vsf.eu/gymnastik.

Næste sæson 
Fra det øjeblik opvisningen er slut, 
begynder planlægningen af næste 
sæson. 
 Og mange skriver allerede, kan vi 
melde os til den nye sæson?
Når alt er på plads med holdene, 
kommer de på hjemmesiden. Det 
er typisk start august - vi skriver 
ud til alle eksisterende medlemmer 
og sætter det også op på vores 
Facebook side: Vinding Sportsforening 
-gymnastikafdelingen, så følg os gerne 
der.

Hvilke hold skal der på 
programmet, 
hvilke instruktørere/ hjælpere/spirere 
fortsætter osv. Hvert år er der nogle, 
der siger farvel og tak for nu - og 
derfor	skal	vi	altid	finde	nye	kræfter,	
der kan være en del af foreningen. 
Hvis der skulle der sidde nogen, der 
kunne have lyst til at blive en del af 
VSF gymnastik - saå er vi klar til at 
byde dig velkommen. Vi byder dig 
velkommen som spirer fra 6. klasse, 
hjælpeinstruktør fra 7. klasse og 
instruktør fra 9. klasse og op. Meget 
gerne også voksne instruktører og 
hjælpere. Derudover kan vi altid 
bruge praktiske folk bag kulissen til at 
hjælpe med de opgaver, vi skal løse.
Lyder ovenstående interessant, så 
tag endelig kontakt og hør mere på 
gymnastikvsf@gmail.com
 Samtidig er vi I fuld gang med at 
kigge paå nye tiltag - og er altid åbne 
over for nyt paå bevægelsesfronten. 
Så har du en ide - så kontakt os 
endelig. 

��    . Kontakt nr. 2 . 2022



��    . Kontakt nr. 2 . 2022 Kontakt nr. 2  . 2022    . ����    . Kontakt nr. 2 . 2022 Kontakt nr. 2  . 2022    . ��

 

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!

IDRæT FOR æLDRE

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

Vindinggård Center 17 - 7100 Vejle
Tlf. 75 82 03 06 - www.vindingcykelcenter.dk
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Af Pr-koordinator JOHANNE KrISTENSEN

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Nu kan vi se tilbage på en 
vintersæson uden restriktioner
og alle burde være i topform til 
sommerens strabadser.
 Instruktørerne har gjort deres 
bedste, og tilslutningen har været 
stor til den obligatoriske opvarmning 
- både på gulv og stol. Derefter 
gik mange direkte over til tredje 
halvleg i vores dejlige café, hvor 
cafevagten stod parat med kaffe, 
toast, kage mm., så balancen kunne 
blive genoprettet kalorie- og 
væskemæssigt. 
	 De	fleste	fortsatte	dog	med	mere	
gymnastik, badminton, styrke- og 
udholdenhedstræning i kælderens 
maskiner og ikke mindst Yoga, som 
har rigtig mange deltagere, der 
trodser de lidt udfordrende ”gør 
ondt” øvelser.

Instruktører
De hænger ikke på træerne, men 
vi har været begunstiget med 
nogle meget aktive og tålmodige 
instruktører, og ikke at forglemme 
afløserne,	som	trådte	til	med	kort	

varsel. Sonni havde brug for et 
pusterum og tog en tur til Wien, 
men Inger havde ikke glemt, hvordan 
flokken	skulle	holdes	til	ilden.	Og				
Marianne og Dan har så vidt muligt 
overtaget Kajs øvelser i kælderen.
 Fysioterapeut Tine har sammen 
med Mogens sørget for, at brugerne 
kunne få hjælp til den rigtige ud-
nyttelse af maskinerne. Også instruk-
tørerne til stolegymnastikken har 
”hundset” lidt med deltagerne, og det 
må have været godt nok, for ingen 
har brokket sig - ret meget. Tror alle 
er parate til sommerens udendørs 
aktiviteter.

Petanque
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 
9.30 spiller vi på banerne neden for 
Junker Stranges Vej. Til dem, der 
ikke har prøvet det før, kan vi kun 
sige: kom forbi og se, hvordan vi 
hygger os med de drilske kugler, den 
medbragte drikkelse af forskellig slags 
og	diverse	søde	sager.	Et	par	flittige	

herrer har sørget for, at banerne 
samt borde og bænke står klar. 

Krolf
Tirsdag eftermiddag kl. 14 spiller vi 
krolf på pladsen ud mod Vindingvej. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Bare 
mød op. De nødvendige redskaber 
har foreningen sørget for. Der er 
også borde og bænke, hvor man 
kan sidde og indtage den medbragte 

proviant. Også her gælder det: kom 
forbi og se, om det er noget, I har 
lyst til.

cykelture
Tirsdag Kl. 9.30 mødes man med  
start	fra	p-pladsen	ved	flaskecon-
tainerne i Vindinggårdcentret. Ingen 
tilmelding. Husk cykelhjelm og gul 
overtræksvest. Nogle ture er altid 
på	programmet,	mens	de	fleste	ture	
aftales, når man mødes.

 Som afslutning på sommeraktivi-
teterne vil vi atter prøve at lave 
en fælles afslutning i Vindinghallens 
café. Der er ikke fastsat en dato på 
nuværende tidspunkt.

Fagre nye verden
Som nogen måske har bemærket, 
så er Idræt for Ældre nu kommet 
på Facebook med vores egen side:   
”Vinding Sportsforening - Idræt for 

vINDING 
SPORTS 
FORENING

Kontakt kan også læses på nettet
 - se under:

www.vsf.eu

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

Café VIC
VIndIng Idræts Center

ældre”, og det er tanken at vise fotos 
og korte videoer af aktiviteterne i 
vores forening. Kommenter gerne og 
giv os gerne likes, hvis I synes om det, 
vi lægger op.

Ny hjemmeside
Og endelig efter et par års tilløb 
bliver den nye hjemmeside for 
Vinding Sportsforening frigivet den 
1. maj. Hjemmesiden vil fortsat være 
stedet,	hvor	man	finder	oplysninger	
om vores afdeling herunder udvalget, 
årsberetning og sidst men ikke mindst 
stedet, hvor man tilmelder sig og 
betaler kontingent 

Den	stærkt	forsinkede	Årets	udflugt
blev	til	en	forårsudflugt.	Et	
tilløbsstykke, der endte med en 
todækkerbus 
med Svend Erik 
ved rattet. Plejer 
er tilbage. Med 
formiddagskaffe, 
middagsmad og 
eftermiddagskaffe 
samt mulighed for 
køb af drikkevarer 
i bussen. Vi glæder 

Når
gode råd
er vigtige

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

os og forventer, at vejrguderne 
sørger for godt vejr.
 Vi håber, sommeren bliver en af de 
gode - lun og ikke alt for våd.
 På gensyn til en ny vintersæson 
tirsdag den 6. september 2022 kl. 
13.45.
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miniportræt: 

Wenche Thinnesen
Tekst: Peter Rasztar
Fotos: Fra Wenches egen 
samling

Sømand (m/k) – forfatter 
- underviser - coach - 
foredragsholder - fotograf og 
meget mere 

Jo, du læste rigtigt, og så er det 
ovenikøbet en kvinde - og én af vore 
egne - Wenche Thinnesen, som vi 
har kendt i årevis uden at vide ret 
meget om hende. Det er nemlig 
Wenche, der står bag mange af de 
flotte	billeder	i	KONTAKT-bladet,	
som kommer ud til de næsten 4.000 
husstande i Mølholm/Vinding.
 Det er ikke bare opstillede 
fotos, nej det er kreative billeder 
af mennesker og situationer, der 
inspirerer os og giver os lyst til at 
være med. Især børnene er vilde med 
at komme i bladet og spørger gerne, 
om ikke de kan komme med igen.
 Sønnerne Lukas og Silas spillede 

Det her er mit nuværende hold på 
Vejle Musik- og Kulturskole

Billedet fra fodboldklubben er fra da to 
drenge var fodboldtrænere sammen på 
fodboldskolen. Lukas til venstre og Silas 
til højre.

fodbold i VSF, og så var det naturligt 
at gå ind i frivilligt arbejde som 
dommerpåsætter, fotograf og senere 
Facebook-redaktør for VSF-fodbold. 
Silas (19) går nu i 3. g på rosborg 
og spiller stadig fodbold i VSF. Lukas 
(24)	er	flyttet	til	Århus	og	læser	til	
kemiingeniør. 

Drømte om at blive styrmand 
og forfatter
Men nu tilbage til fortællingen om 
Wenche. Allerede fra 7-8-årsalderen 
var drømmen at blive styrmand og 

forfatter. En lidt underlig blanding, 
men ikke desto mindre gik begge 
drømme i opfyldelse, og oplevelserne 
som	sømand	fik	stor	betydning	
for Wenches livsopfattelse og 
forfatterskab.
 Wenche er uddannet skibsfører 

i	handelsflåden	og	har	rejst	de	7	
verdenshave tynde som ene kvinde 
på skibet. ”Dengang kendte vi ikke til 
MeToo, men der var nu heller aldrig den 
slags problemer”
 ”Jeg blev arbejdsmæssigt ligestillet 
med mine mandlige kolleger, og kun 
når vi gik i byen tog de hensyn og 
passede på mig”, siger Wenche og 
tilføjer ”Måske er det godt, at MeToo 
bevægelsen er kommet, men det er nok 
ved at kamme over, så det nu er svært 
at blive taget seriøst.”

Alle mennesker har en 
historie …
”At rejse verden rundt på et handelsskib 
og ikke som turist, giver mange 

uforglemmelige indtryk. At opleve en 
havnearbejder i Columbia, der kun 
ejer det, han går og står i, sætter livet i 
perspektiv. Man lærer at sætte endnu 
større pris på vores fantastiske levevilkår 
i lille Danmark, og oplevelserne har 
sat sig i mig”, siger Wenche og 
fortsætter: 
 ”Alle mennesker bærer på noget, og 
når man på et skib er bundet til at være 
sammen med nogen over lang tid, falder 
fordommene. Man giver sig tid til at lytte 
og bliver mere rummelig”.

Forfatter og forfatterskole
Oplevelserne til søs præger Wenches 

hverdag. Som forfatter og som 
underviser på Forfatterskolen. 
Hun	har	udgivet	flere	bøger	og	
novellesamlinger, men livet på 
Forfatterskolen kunne vi have talt om 
i timevis. 
 Jo, Vejle har en forfatterskole, 
hvor der er 2 hold. Et for 7-15-
årige og et for 15-22-årige, som 
er Wenches hold. Man mødes 
hver 14. dag, og eleverne har 

sideløbende skole/studier. Eleverne 
lærer hardcore forfatterredskaber 
- skriveteknikker o.l., men vægten 
er på det menneskelige: At bruge sig 
selv i forfatterskabet. At turde være 
sig selv.
 ”Det er ofte børn, som er lidt 

introverte, der kommer på skolen, og 
som i samværet med andre kan få åbnet 
for posen og få bekræftet, at vi alle har 
en historie, der er værd at lytte til, og 
man får ikke karakterer på skolen, men 
positiv og konstruktiv tilbagemelding.”

vi sidder i café vIc 
og snakker, 
og tiden går, så hvis ikke Wenches 
mand Michael - som (naturligvis) 
også er frivillig i foreningen - var 

kommet for at få hende med hjem til 
aftensmaden, så havde vi nok siddet 
der endnu. Den planlagte time i 
motionscentret blev der ikke noget 
af i dag.
 Du kan høre hele Wenches 
historie i HALVNI klubben den 14. 
september 2022. Sæt kryds allerede 
nu.  n
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U�� piger

Håndbold sæson 2021/22
Det har været en fantastisk sæson, 
med stor medlemstilslutning, 
trods en masse udskudte kampe 
pga. corona. Der har været meget 
aktivitet i hallerne, lige fra de mind-
ste på 4-5år (Trille/Trolle) til de 
større U15 division samt herrer- og 
damesenior. Alle hold fra U9 til og 

med seniorholdene har deltaget i JHF 
turnering og der er derfor blevet 
spillet rigtig mange kampe.
 For et par år siden besluttede vi 
i klubben, at alle hold fra U11 til og 
med U15 deltager i opstartsstævne i 
Snejbjerg og afslutningsstævne i Vejen 

til KIA Vesttryk Cup.
 Der vil blive arrangeret 
sommertræning for de hold der 
ønsker det i maj/juni. Information 
om dette kan ses på VSF.eu under 
håndbold.
 Her er lidt beretninger fra de for-
skellige hold.    .

Vi har haft en helt fantastisk sæson. 
Den startede i U15 pige 2.division 
før jul. Vi blev nummer 2 og skulle 
derfor rykke op i 1. division B, som 
er landets anden bedste række. Jeg og 
pigerne var meget spændte på om vi 
kunne være med på det niveau, men 
det kunne vi. Efter 8 kampe havde 
vi spillet 2 kampe uafgjort og vundet 
resten. Dermed blev vi puljevinder og 
kvalificerede	os	til	jysk	mesterskab.	
Desværre kan vi ikke stille hold den 

dag mesterskabet skal spilles og har 
derfor meldt afbud.
 Vi har ud over den almindelige 
turnering deltaget i elitecup for 
divisionshold. Har gjorde vi også 
en	super	god	figur	og	gik	helt	til	
kvartfinalen.	Det	var	et	brag	af	en	
kamp, men vi måtte se os slået af VrI, 
der faktisk endte med at blive samlet 
vinder af elitecuppen.
 Som afslutning på sæsonen har 
vi deltaget i KIA cup sammen med 
de andre hold fra klubben. Super 
hyggeligt stævne med en tur i 
svømmehallen og en masse håndbold.
 Med 3 vundne kampe gik vi direkte 
i	semifinalen.	Her	mødte	vi	endnu	
engang de stærke piger fra VrI, som 

vandt deres pulje 
i landets bedste 
række. Vi spillede 
nok den bedste 
kamp til dato. Vi 
var foran med 1 
mål indtil kort før 
tid.	Her	fik	en	2	
min. udvisning som 
vi tabte med 2 mål 
og vi tabte dermed 
kampen med KUN 
1 mål. Pigerne var 
selvfølgelig skuffede, 
men	de	fik	stor	ros,	
da de kæmpede med 
alt hvad de havde 
lært.
 Sidst med ikke 
mindst tog vi til 
endnu et stævne, 
nemlig til Vejle påske 
cup. I skrivende 
stund er vi fortsat i 
gang med stævnet. 
Vi har netop vundet 
de 3 første kampe 

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

og skal de næste 2 dage spille i A 
slutspillet.
 Det har været en super fed sæson 
og det har været fantastisk, at være 
med til at danne ramme for nye 
venskaber på tværs af 4 forskellige 
skoler. Håndbold er meget mere end 
bare resultater, det er vigtigst af alt 
FÆLLESSKAB.

Træner Søren Jakobsen

slutspillet i 
hver deres 
gruppe.  
 Søndag 
formiddag 
stod på 
kvartfinale	
for begge 
hold, hvor 
resultatet 
efter 
ordinær 
spilletid var 
uafgjort, 
men efter forlænget spilletid endte til 
Vinding SFs fordel for både A- og C-

hold. Efter både 
en spændende 
semifinale	og	
finale	i	Vejen	
Idrætscenter 
søndag 
eftermiddag med 
god opbakning 
fra forældre på 
tilskuer-rækkerne 
kunne begge U11 
pigehold løfte 

Vinding SF U11 håndboldpiger tog 
som afslutning på forårssæsonen til 
KIA cup i Vejen med to hold den 
første weekend i april. 
 Alle piger mødtes på 
parkeringspladsen ved Mølholmhallen 
fredag eftermiddag og tog i samlet 
flok	til	Vejen,	hvor	fredagen	efter	
indlogering på en lokal skole gik 
med pizza, fredagsslik og hygge med 
holdkammeraterne.  
 Om lørdagen spillede holdene 
hver 4 spændende puljekampe i 
Brøruphallerne, og det endte med, 
at både A- og C-hold gik videre til pokalen for 1. pladsen i hver deres 

gruppe.  
 Ved alle kampe var der i den 
bedste klubånd god opbakning med 
heppekor fra klubkam-meraterne fra 
de andre VSF-hold, og når det endte 
med sejr til VSF, så var der også 
fælles sejrsdans med både spillere, 
trænere og klubkammerater. 
 Det var nogle meget glade og 
stolte piger og trænere, der tog 
hjem efter en fantastisk weekend i 
håndboldens tegn.  

KIA cup U11 piger
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U13 drenge sæsonen 2021/2022
 Med 32 drenge fordelt på årgang 
2008 og 2009 kan vi se tilbage på 
en sæson fyldt med masser af god 
håndbold, glade drenge og gang i den 
til træning og kamp. Med den store 
opbakning til blandt andet træningen, 
har det nogle gange givet anledning 
til lidt alternativ træning, da ca. 30 
drenge fylder godt i Vinding hallen. 
Men vi har aldrig oplevet brok eller 
dårligt humør fra drengene, de har 
givet den gas hver gang. Ja nogle 
gange så godt humør, at vi trænere 
har måtte hæve stemmerne lidt, for 
at trænge igennem
 Vi har haft 3 hold tilmeldt i JHF 
turnering. Vi valgte i efteråret 
at tilmelde i A, B og C rækken. 
Det viste sig at være den rigtige 
beslutning. 
 Efter jul forsatte vi dog med de 
3 hold i A, B og C rækkerne, med 
håbet	om	lidt	flere	sejre.	Puljerne	var	
nemlig efter jul justeret lidt ind, så de 
gode hold var skubbet op i en anden 
række.	Alle	3	hold	fik	mange	flere	lige	
kampe	og	flere	sejre	med	hjem
generelt har vi i denne sæson kunne 

KIA cup U13 drenge

HÅNDbOLD

Sæsonen 2022/202�:
• årgang 2008 drengene rykker op 

og spiller U15.
• årgang 2009 drengene tager et år 

mere som U13.
Se	flere	oplysninger	på	hjemmesiden	
i løbet af forsommeren, hvor 
kommende træningstider m.m. vil 
fremgå.

mærke, at fysikken har haft en stor 
betydning i mange kampe. Især 
drengene på A holdet har været på 
overarbejde i mange kampe. Men det 
gode ved sådanne kampe, er at alle 
vores drenge lærer at spille hurtig 
håndbold og spille sammen som hold! 

U13 drenge deltog med 27 drenge 
fordelt på 3 hold i årets udgave af 
KIA cup.
 Sportsligt blev det lidt svingende, 
dog	med	guld	til	B-holdet	i	C-finalen,	
en mellemrunde plads til A-holdet og 
nogle knebne og lærerige nederlag 
for C-holdet.
 Vores drenge var generelt mindre 
og lettere end dem vi mødte, så det 
var nogle slidte og trætte drenge der 
drog hjem søndag efter at have spillet 
5-6 kampe i løbet af 2 dage.

 Alt i alt en super 
god weekend med 
højt humør og godt 
fællesskab mellem 
både drenge og 
trænere. 

 Trænerteamet 
U13 drenge 
2021/2022 

– Karina, Roar, 
Thomas, Finn og 

Signe.

U�� Piger til Kia cup
19 glade og forventningsfulde piger 
drog til KIA-cup. En weekend med 
en masse håndbold og lige så vigtigt 
socialt samvær på tværs af alle VSF-
hold. U13- pigerne var tilmeldt med 2 
hold og allerede fredag spillede hold 
1 i Vejen Idrætscenter. Det begyndte 
godt med en sejr over Team Esbjerg. 
 Lørdag blev vi desværre delt i 2 
haller, men mødtes sidst på dagen i 
Vejen Idrætscenter, hvor vi kunne 
heppe på hinanden. Pigerne sluttede 
dagen af med en tur i svømmehallen. 
 Hold 2 skulle spille i Holsted 
lørdag. Der var lagt op til gode 
kampe. Vi startede ud med at tage 
bussen til Holsted. Humøret var højt 
og snakken gik lystigt. Vi skulle spille 
fire	kampe	i	Holsted.	Det	blev	nogle	
jævnbyrdige kampe. Vi vandt en kamp, 
spillede to kampe uafgjort og tabte 
en.	Vi	fik	en	flot	3.	plads	i	vores	pulje.	
 Nu var vi klar til at spille kampe 
mod de øvrige hold, som var kommet 
på en 3. plads i deres puljer. Den 
femte og sidste kamp skulle vi spille 
lørdag aften i Vejen. Mellem kampene, 
hyggede vi os med at heppe på U-13 
drenge c hold.  
 Femte kamp skulle spilles sent i 
Vejen. Vi tabte desværre, pigerne 

havde	ikke	flere	kræfter,	de	kæmpede	
flot,	men	der	var	udsolgt.	Søndag	
skulle vi spille den sidste kamp til 
stævnet og for mange af pigerne 
også deres sidste kamp i VSF. Vi blev 
enige om, at det skulle blive en god 
afslutning på et godt stævne og en 
god afslutning på sæsonen. Vi spillede 
uafgjort og det blev en forsvarskamp, 
hvor der blev kæmpet, og hvor vores 
målmand stod rigtigt godt. 
 Hold 1 vandt deres 3 kampe 
lørdag	og	kvalificerede	sig	dermed	til	
kvartfinalen	søndag.	Den	blev	vundet	
og trods ømme ben og træthed vandt 
pigerne	også	deres	semifinale.	Det	
betød	5	timers	venten	på	finalen	sent	
søndag eftermiddag. Heldigvis var 
mange VSF-hold så gode, at der var 
en masse god håndbold at følge. 
 En gåtur og lidt frisk lift til at klare 
hovederne blev det også til. Pigerne 
glemte træthed og ømme ben, da de 
løb	på	banen	til	A-finalen	mod	Team	
Esbjerg. Stævnets 7. kamp. Vi var 

forberedte på en svær kamp, men den 
ordinære kamp endte uafgjort 10-10. 
Efter 4 minutters forlænget spilletid 
blev det desværre til et nederlag på 
12-10. Vores piger var stolte og glade 
over deres 2. plads og det med rette. 
 Sådan en weekend rykker alle 
vores spillere håndboldmæssigt, 
da rettelser fra kamp til kamp er 
nemmere at forfølge, når der ikke er 
en uge til næste kamp. Som trænere 
for	sådan	en	skøn	flok,	er	det	fedt	at	
opleve, hvad stævnerne gør for det 
sociale. De griner, fjoller og hygger 
på tværs. Når vi samles til kamp 
forventes fokus på kampen. 
 Vi går på banen for at spille noget 
godt håndbold. Tak til alle spillere 
og trænere fra VSF. Det har været 
en fantastisk weekend, og skønt at 
mærke sammenholdet, når et VSF-
hold spiller, og de andre spillere og 
trænere hepper. Og endnu bedre er 
det, når VSF har vundet en kamp og 
alle VSF-spillere råber sejrssang. Det 
sammenhold kan noget.

Svend, Nina, Henrik og Lotte
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U15 - Vindings sejeste håndbolddrenge… og piger!
”Hvad kæmper vi for: sejr! 
- hvad skal de have: tæsk!”
 Vindings U15 håndbolddrenge 
starter altid kampene med et solidt 
kampråb (de dybe stemmer hjælper 
selvfølgelig også lidt på kampråbet 
efterhånden) inden de går på banen 
og	fighter	alt	hvad	de	har	lært.	Alle	
havde glædet sig til en ny sæson 
som U15 spillere efter alle corona 
aflysningerne,	men	det	viste	sig	
desværre, at de skulle komme til at 
fighte	endnu	mere	i	år.	
 I en sæson, hvor vi som et hold 
bestående udelukkende af 1. års 
spillere vidste, at alle kampe ville 
blive fysisk hårde, men til gengæld 
også lærerige, startede vi godt ud 
med at slå nogle af de bedste hold i 
kredsen. Det var en rigtig god start 
som U15 spillere, til trods for at de 
lige skulle vænne sig til harpiksen. 
(Læs:	manglede	skind	på	fingrene	
samt mange skud ned i jorden) og 
at U15 spillet er en del hårdere end 
U13. 
	 Drengene	fighter	altid	når	de	
går på banen, kender hinandens 
bevægelser, og når teenage-hjernerne 
også er slået til (undskyld drenge) 
spiller de virkelig godt håndbold. 
Men efter at have spillet en rigtig god 
første halvdel af sæsonen, blev det 
dog en del op ad bakke efter jul.
Vi var - pga. nogle uheldige skader 
(håndboldspillere skal åbenbart 
ikke stå på ski og spille indendørs 
fodbold…) samt stoppede spillere 
- reduceret til otte spillere ud af 
tretten. 
 Til vores held spiller der nogle ret 
seje U15 piger i klubben. Tre af dem 

var friske til at spille med i alle de 
turneringskampe, de kunne i foråret. 
	 Pigerne	fightede	lige	så	stærkt	som	
drengene, og fandt i hvert fald hurtigt 
ud af, at modstanderne ikke tog 
hensyn til at de var piger. 
 I et mix af de resterende drenge 
med diverse småskader og hjælp 
fra	pigerne,	fik	vi	med	god	moral	
og	fightervilje	også	spillet	nogle	
gode håndboldkampe i anden del af 

sæsonen, selvom det kostede lidt på 
kræfterne.

Drengene på U�� holdet 
samt pigerne 
fortjener kæmpe ros for altid at 
fighte	med	alt	de	har	til	kampene	
og for at møde op til træning i godt 
humør og klø på selvom den del af 
sæsonen har været lidt i modvind. 

KIA cUP
Dette års U15 sæson skulle rundes af 
med KIA Cup som afslutningsstævne. 
Helt i tro med resten af sæsonen, 
startede vi desværre med en brækket 
arm efter 2 minutters spil. 
 Tror drengene fra Vinding må 
være Danmarks uheldigste U15 hold, 
men til trods for den meget trælse 
start på weekenden, endte stævnet 
alligevel med at være hyggeligt. 
 Vi tabte den første kamp fredag 
aften, spillede en rigtig god kamp 
mod ribes 1. divisions hold lørdag, 
men de var lige lidt mere skarpe, 
større (og bedre) end os. 
 Til trods for nogle lidt slidte 
spillere vandt vi kampen lørdag aften 
(tak til Albert for at komme forbi 
med friske kræfter) og med pigernes 
hjælp søndag, vandt vi den sidste 
kamp med 10 mål. Så en god måde 
at slutte stævnet af på. Tror det er 
første gang drengene var glade for, 
de	ikke	skulle	spille	flere	kampe	den	
weekend. 
 Weekenden bød også på den 
obliga-toriske tur til rema, en 
omgang padel tennis og en helt masse 
hygge på skolen og i hallerne.

Pia og Thomas

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

��    . Kontakt nr. 2 . 2022
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Vinding Kunstgræsbane ”udvider”

Vinding Kunstgræsbane - 
gammel og ny sponsorer
Vi har her i løbet af foråret fået 
2 ”nye” sponsorer til Vinding 
Kunstgræsbane.
 Den første ”nye” sponsor er en ”af 
de gamle Vinding SF kæmper”, som 
vender tilbage og støtter hans gamle 
klub.
 Henrik Nygaard Filialdirektør 
Vestjysk Bank Vejle sammen 
med Michael Mortensen formand 
Vinding	Kunstgræs	ved	den	officielle	
overrækkelse af sponsoratet.
 Henrik Nygaard udtaler: Vestjysk 
Bank Vejle har netop forlænget vores 
sponsorat af Vinding SF. Jeg er glad 
for at støtte min ”gamle” forening.
 Henrik har tidligere både været 
leder og udøver i VSF gymnastik.
 Vinding Kunstgræsbane gælder sig 
over samarbejdet og siger tak for 
støttet til os og vores bane.

Den anden nye sponsor er 
Resen mobiltek
resen Mobiltek er specialister i 
montage af gPS tracking udstyr.
 Vinding Kunstgræsbane gælder sig 
over samarbejdet og siger tak for 
støttet til os og vores bane.
 Husk støt vores sponsorer 
de støtter nemlig os med at give 
vores sportsudøvere de bedste 
træningsmuligheder og støtte i 
dagligdagen.

	 Skulle	der	sidde	en	(eller	flere)	
og	synes	deres	firma	også	gerne	
vil støtte os kan de kontakte 
undertegnet eller Lars Nicolaisen 
(6161 5095) for nærmere 
information.
Se mere på vores hjemmeside: 
Vinding SF - VSF (vsffodbold.dk)
Michael (Mamba)
4295 4242
Formand Vinding Kunstgræsbane.

Vinding Kunstgræsbane 
renoverer i sommerferien
Som alle ved har vi alle år kæmpet 
med vand på banen når ”Vor Herre” 
har åbnet for sluserne.
		 Efter	flere	undersøgelse	og	repa-
rationer af dræn er vores leverandør 
kommet frem til, at der skal mere 
dræn i banen.
 Helt præcis laver der en ”næsten” 
fordobling af drænet og andre dræn 
render,	som	skal	kunne	aflede	vandet	

hurtigere og mere effektivt end vi 
oplever i dag.
 Arbejdet bliver udført i uge 27-29 
(30) og her er banen lukket for al 
adgang.
 Vi glæder os til at kunne fremvise 
en ”ny” bane i uge 30/31.
 Banefolkene, som er meget træt af 
vand på banen.

Ud over renoveringen af banen 
arbejder vi også med en udvidelse 
af kunstgræs kapacitet på Vinding 
Stadion.
 Som nogen nok har hørt, skal 
børnehaven Vindmøllen udvides og 
det komme nok til at ske ved at en 
del af bane 2A inddrages (desværre). 
Her har VSF Fodbold og Vinding 
Kunstgræsbane	haft	flere	snakke	
med Vejle Kommune om en form 
”kompensation” for det tabte græs. 
Det er således, at der nu arbejdes 
med en helhedsplan for Vinding 
Idrætscenter. Mere hermed senere 
på året.
 Fra Vinding Fodbold og Vinding 

Kunstgræsbane er planen (drømmen) 
er en 8-mands bane, en goal-Station 
og en 5-mands ved siden af den 
nuværende bane. 

Oplægget kunne se således ud
Der arbejdes lige nu på at udarbejde 
oplæg/planer, indhentes priser og 
meget mere.
Der er pt. ikke en fastlagt ”bygge-
start”, men vi drømmer om dette 
bliver en realitet indenfor en 
overskuelig fremtid.

VSF Fodbold - bane/træningsplanlægger 
- udtaler:
Som træningsplan planlægger kan jeg 

kun se at vi mangler kapaciteten og 
kan kun glæde mig til vi forhåbentlig 
kan indvie det nye anlæg.
Michael/Mamba - baneansvarlig

Så ud over planlægning skal vi også 
ud	at	finde	nogle	penge	til	projektet.	
Vi skal forvente af levere en af 
finansieringen	selv.
 Mange hilsner fra Vinding 
Kunstgræsbane - vi ses på Vinding 
Stadion.

Michael/Lars og Gitte

Store hjemmekampsdag den 2�. april

- mange mennesker

og mange cykler
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Træningskamp i Haderslev 
og forsinket julefrokost
FC Prostata havde et par hængepar-
tier fra corona-tiden, som skulle 
indhentes her i foråret. Første punkt 
var den udsatte træningskamp i 
Haderslev. Den blev programsat til 
fredag den 11. marts og konceptet 
var stort set det velkendte. Da 
mødetidspunktet var sat til kl. 12, 
droppedes dog den sædvanlige 
velkomst-formiddagskaffe og man gik 
direkte til omklædning, så man kunne 
være klar i Lethallen kl. 12.30. Som 
et nyt indslag havde man inviteret 
vores faste fysioterapeut, Minna til at 
forestå den fælles opvarmning, inden 
kampene kunne gå i gang. Vi stillede 
med 10 spillere + træner Knud Aage 
og Børge som ”gæsteholdleder”.
 Vi kunne således stille med to 5 
mandshold og Haderslev stillede med 

et hold, så dermed var der basis for 
en lille trekantturnering. Ligesom 
sidst spilledes der afslutningsvis 
på stor bane med miksede hold. 
Minna stod også for nedvarmning 
og strækøvelser. Efter bad og 
omklædning ventede der et par 
timers hyggeligt samvær i HFK´s 
klublokaler med smørrebrød og øl 
og vand. Senere serveredes kaffe 
og ”knepkacher”, før turen igen gik 
nordpå efter en hyggelig dag.
 Tirsdag den 15. marts kunne vi 
markere en rund fødselsdag, da Peter 
rundede de 70 år.
Dagen efter var der i Odense 
generalforsamling i Ambassadør-
foreningen. Her deltog Michael og 
gunnar. Michael fortsætter endnu 
et år som formand, mens gunnar 

ikke ønskede at fortsætte hverken 
som bestyrelsesmedlem eller som 
ambassadør. Undertegnede blev efter 
indstilling valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen.

Julefrokost
Sidste års julefrokost, der oprindelig 
var berammet til 14. december, 
lykkedes det endelig at afholde 
tirsdag den 29. marts, og vel nær-
mere som en tidlig påskefrokost. 
Bordet var i alt fald dækket i påskens 
farver. Hans Jørgen havde fremtryllet 
en platte med diverse frokostretter 
til de 17 glade deltagere. Dertil 
naturligvis øl og snaps. Keld impo-
nerede med et par spændende 
hjemmelavede kryddersnapse, som 
gjorde	stor	lykke.	Tak	for	det	fine	

initiativ! 
 Efter frokosten var der kaffe 
og chokolade. En sjov tale om 
amerikanske præsidenter fra Knud 
Aage og tre sange havde også sneget 
sig ind i programmet, før deltagerne 
fra Ældre Idræt for en stund sluttede 
sig til selskabet med endnu en 
sang. Borddækning og omsorgsfuld 
servering var lagt i Jyttes og Mettes 
kyndige hænder. Tak for hjælpen! 
Under frokosten fremkom der 
et interessant spørgsmål fra en 
”anonym” deltager. ”Hvorfor træner 
vi egentlig ikke om formiddagen om 
fredagen ligesom om tirsdagen”? 
Mange går jo hele fredagen og venter 
på, at klokken skal blive 15. En 
ændring ville give alle en ”længere” 
weekend, mulighed for at tage på tur 
eller i sommerhus, samt undgå den 
værste	fredagstrafik.	Så	virkelig	godt	
tænkt Elkjær!
 Spørgsmålet blev efterfølgende 
forelagt VSF´s fodboldudvalg, der 
superhurtigt gav grønt lys, og 

Langelinie 14 . 7000 Vejle . Tlf. 75 82 11 56
maler@malermoerk.dk . www.malermoerk.dk

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

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.

derefter for hele spillertruppen. Et 
par spillere kunne muligvis komme 
i vanskeligheder, men disse blev 
heldigvis løst, så en enig trup kunne 
gå ind for den ændrede træningstid.
 Der trænes derfor fremover kl. 
10-11, både tirsdag og fredag, med 
virkning fra den 8. april. Får vi med 
tiden nye medlemmer, som stadig er 
på arbejdsmarkedet, må vi evt. tage 
træningstiden op til ny overvejelse.
 Sidste træningsdag inden påske, 
tirsdag den 12. april kunne vi fejre en 
mærkedag med træning nr. 300. Knud 
Aage havde traditionen tro skrevet et 
hyldestdigt til anledningen, og det blev 
serveret for spillerne inden træningen 
gik i gang. Efter en inspirerende 
omgang træning var der kaffe og 

kagemand til alle.
 Nu går vi ind i en 
travl periode med 
flere	interessante	
indslag. Som noget 
helt nyt kan vi se 
frem til en kamp 
mod personalet på 
Onkologisk Afdeling 
på Vejle Sygehus. Der 
er Harald Nielsen 
Cup i Valby den 17. 
juni og forhåbentlig 
også den årlige 
fodboldgolf. Og lur 
mig om der ikke også 
venter en genvisit fra 
gutterne i Haderslev. 
Så hæng i med træ-
ningen og glæd jer!   
                    Poul Erik
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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 Vejle

FODbOLD 

Damesenior 
i Vinding SF
Efter	flere	års	fravær	er	vi	glade	for	
igen at kunne tilbyde damesenior 
fodbold i Vinding SF.
	 En	stor	gruppe	spillere,	hvoraf	flere	
tidligere har spillet ungdoms-fodbold i 
klubben, ønskede
af forskellige årsager at vende ”hjem” 
til Nygårdsvej 10. 
 Det er et ungt hold, hvor det 
sociale og seriøse går hånd i hånd.
 Senest vi havde damesenior hold i 
Vinding,	spillede	holdet	flere	sæsoner	
i Jyllandsserien.
 Om vi skal op at snuse til samme 
niveau igen, vil tiden vise.
 De 2 første kampe i forårets 
turnering, er dog begge vundet, så 
holdet	er	kommet	fint	i	gang	under	
ledelse af træner Peter Potempa og 
assistenter/holdledere Trine Albæk, 
Finn Ladevig og Per Iversen.

U16 drenge til Brabant Open 
(ved Eindhoven) i Påsken
Vinding SF’s U16 drenge drog - 
med et års Coronaforsinkelse - til 
turnering i Holland.
 Destinationen var Eindhoven, hvor 
holdet var tilmeldt Brabant Open.
I U16 rækken deltog i alt 12 hold 
fra Danmark, Holland, Belgien og 
Frankrig.
 Dagene op til afgang var humøret 
allerede højt, da vejrguderne så ud 
til at velsigne os med Påske-sol og 
temperaturer omkring 17-20 grader. 
Alt andet lige noget nemmere at 
pakke tasken hjemmefra, når man kan 
se bort fra hue, handsker og regntøj.
 Der var afgang fra Vindinghallen 
Skærtorsdag morgen kl. 06:30 med 
forventet ankomst i Holland kl. 17:00. 

Som overnatningssted var valg en 
stor campingplads udenfor Eindhoven 
- Prinsenmeer Vakantiepark. Her 
skulle holdene bo i hytter.
 På turen derned brugte vi 
bl.a. tiden på at udfylde et par 
tipskuponer, hvor drengene bl.a. 
skulle gætte på, hvordan det ville gå 

holdet i turneringen. Frokosten var 
medbragt hjemmefra, og derudover 
havde	flere	forældre	budt	ind	med	
kage og pølsehorn - lad os bare 
sige, vi gik ikke sultne i seng torsdag 
aften…
 Langfredag var fridag, hvor 06’ 
årgangens organisator Susanne 
Bogar på forhånd havde presset på 
ved storklubben PSV Eindhoven, 
så de ville åbne dørene for en 
stadionrundvisning på Philips Stadion. 
Aftenen inden havde PSV spillet 
Europa League kamp mod Leicester, 
og det summede derfor stadig lidt af 
kampstemning, da vi blev vist rundt.
resten af dagen gik med shopping i 
Eindhoven og indendørs badeland på 
campingpladsen.
 Lørdag var det så alvor. Efter et 
solidt	morgenmåltid,	som	for	fleres	
vedkommende blev handlet i det 
lokale supermarked (læs: stævnemad 
er bare ikke til en Michelin stjerne), 
var der afgang til rKSV Prinses Irene 
-	et	fint	sportsanlæg	med	seks	11-
mands græsbaner i god kvalitet.
Klubhuset udmærkede sig i øvrigt 
også med inventar som henledte 
tankerne på en stor engelsk pub.
 I første kamp møder vi ry 
Fodbold, som tydeligvis er kommet 
for	at	spille	med	musklerne.	Vi	finder	
aldrig en god rytme i kampen, men 
er alligevel tættest på sejren i 0-0 
kampen.
 Dernæst møder vi det hollandske 

hold Berghem Sport, hvor vi får 
skudt os ind med en fortjent 3-0 sejr.
 I dagens sidste kamp, hvor mod-
standeren var hollandske Eldenia, 
viser drengene, at formen er hvor 
den skal være. Eldenia møder op 
uden energioverskud efter de to 
første kampe, og vi spiller bolden 
rundt efter behag. 4-0 lyder sejren, 
som også vil blive husket for Mathias 
Bogar’s kropstackling på en hollandsk 
dreng, som var ca 1½ hoved højere 
end Mathias selv .
 Påskesøndag skulle vi tidligt op 
og pakke, inden bussen kørte os 
til sportsanlægget igen. Efter 1. 
pladsen i puljespillet dagen før, var 
vi klar til mellemrunden i øverste 
turneringsdel. Første modstander var 
Nørrebro United, som netop havde 
tabt 4-1 til Jelling fs. Vi vinder 4-0 og 
kunne	dermed	spille	os	i	finalen	med	
et uafgjort resultat i kampen efter 
mod Jelling.
 Det er to hold, som kender 
hinanden	godt,	efter	flere	indbyrdes	
opgør de seneste sæsoner. Igen er 
det dog os, som har mest at skyde 
med - både med og uden bold. De 
står meget defensivt og håber på 
muligheden for en hurtig omstilling, 
som dog aldrig byder sig. 0-0 er 
resultatet,	og	vi	er	i	finalen.
	 I	finalen	står	vi	overfor	det	franske	
hold Cysoing WB EAC. Efter en 
del dramatik op til kampstart, 
ender deres keeper med at blive 

tildelt	karantæne	i	finalen	pga	grimt	
sprogbrug i kampen inden mod 
danske ry Fodbold. Vi kommer i gang 
med 45 min. forsinkelse, og om det er 
dét,	som	har	påvirket	finalenerverne	
på vores drenge, er ikke til at vide. 
Vi er dog spillet bagud på banen 
i	første	halvleg.	Alligevel	fighter	
Victor riisager sig til en afslutning 
og halvlegens eneste scoring - 1-0 til 
Vinding.
 I anden halvleg er vi bedre med, 
men stadig må Kasper rod hive et par 
store redninger ud af ærmet.
Med Kasper og Jonathan havde vi i 
øvrigt 2 keepere med i truppen, som 

delte spilletiden 
lige mellem sig. 
 Da kampuret 
tikker de sidste 60 
sekunder ned, får 
franskmændene 
dog udlignet til 
1-1 - den eneste 
scoring imod 
os under hele 
turneringen.
 Straffespark-
konkurrencen 
vinder de 
efterfølgende 
5-4, og vi tager 

dermed pokalen for 2. pladsen med 
hjem til Danmark.
	 En	flok	trætte	spillere	og	trænere	
triller ind på Nygårdsvej 10 i Vinding 
mandag morgen kl. 05:00.
De tre træner / ledere på turen - Jan, 
Thomas og Per - vil huske tilbage på 
en fantastisk tur med højt humør, 
godt	kammeratskab	og	flot	fodbold.
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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 402� ��2�

      

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. 9215 2256
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 8979
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 8979
Email: centerleder@v-i-c.dk

Kontaktpersoner i

vinding Sports 
Forening
Hjemmeside: www.vsf.eu

Deadline til næste nummer af

Kontakt 
er fredag den �. august 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..!

        Brændestakken skal væk…
- billig brænde kan afhentes…

På asfaltområdet bag hallen er der opvokset en efterhånden større og større stak med brænde
- det skal fjernes i den nærmeste fremtid

- og kan afhentes til billige penge efter ”Først til Mølle”-princippet … så længe lager haves.

Prismæssigt snakker vi en 50’er for den mængde, der kan rummes i en almindelig lille størrelse trailer  
-  og en 100’er for en større trailer-fuld (dobbelt-hjulet trailer).

Synes man det er for billigt, så er man altid velkommen til at betale mere
- pengene går ubeskåret til Kridtbandens kaffekasse.

Senere bliver resten af brændestakken omgjort til flis
- giv også gerne lyd fra jer, hvis I måtte have interesse i at aftage noget af det.

Kig forbi Brændestakken en mandag eller torsdag formiddag i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00
- eller kontakt én af os for nærmere aftale

   Harry Pedersen  -  tlf.nr. 24 60 74 41
        Jens Rindom  -  tlf.nr. 20 24 26 99
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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


