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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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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

Vinter gåtur med guide

Søndag den 29. januar 2023 kl. 13.00

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. 

Turen er ca. 6 km og vil blive tilrettelagt i nærområdet.

Ruten vil vi offentliggøre på et senere tidspunkt på vores 

hjemmeside.
Turen afsluttes ved Vinding Idræts Center. Cafeen holder åbent, så du har muligheden for at 

få varmen igen. Sortimentet er denne dag udvidet med boller og kakao.

Alle er velkomne.

Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage. 

Aktiviteter VIC vinter 2022-2023

Familie
julebanko

Lørdag den 3.december 2022 

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 – primært fra lokale 

sponsorer..
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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 2023
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 10.1.2023 åbnes der for tilmelding for 2023. 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 2023. Vinderne får direkte besked.

Støt og vind 
kr. 5000,-

Vindinggaard center

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

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

Fuld fart på 
efterårssæsonen
efter en vild sportssommer er 
efterårssæsonen kommet fint i gang i 
Vinding Sportsforening. alle afdelinger 
har i løbet af efteråret haft fuld fart på, 
og det forsætter i de fleste afdelinger 
hen over vinteren. Som altid giver 
det et stort pres på faciliteterne, 
både pladsen på banerne, i hallen og i 
omklædningsrummene. I langt de fleste 
tilfælde bliver pladsudfordringerne 
løst, selv når tre eller fire hold skal 
dele et omklædningsrum. desværre 
har det på enkelte hold været 
nødvendigt at lukke for tilgang, selvom 
der var flere, der gerne vil være med. 
det er ærgerligt når ikke alle børn, 
der gerne vil dyrke idræt kan komme 
til, især for dem vi må sige nej til. Vi 
kunne derfor godt bruge mere plads, 
især i hallen.
 desværre går det i den forkerte 
retning. børnehaven - Vindmøllen skal 

udvide og det betyder, at en del af 
fodboldbanerne i fremtiden skal bruges 
til daginstitution. Vi fik tildelt et beløb 
på 3 millioner fra Vejle kommunen ved 
årets budgetforhandlinger. Pengene 
er givet til etablering af fodboldbaner 
som erstatning for den bane, der skal 
bruges til udvidelsen af Vindmøllen. 
Som det fremgår i dette nummer af 
Kontakt ønsker fodboldafdelingen 
at udvide kunstgræsarealet for at 
opveje den manglende græsbane. 
Selvom 3 millioner er et pænt 
beløb kan det blive svært at nå i 
mål, da beløbet ikke dækker alle 
etableringsomkostningerne til det 
ønskede projekt. 
Vi håber på, at 
vi kan skaffe de 
midler der er 
nødvendige for 

at kunne komme i mål med kunst-
græsprojektet.
 de 3 millioner til fodboldbaner 
i Vinding var det eneste tilskud til 
idrætsforeninger i et meget skrabet 
budgetforlig i Vejle kommunen. 
I Vinding Sportsforening er vi 
selvfølgelig glade for bevillingen, men 
det betyder også at vi ikke fik noget til 
vores store udfordring med at skaffe 
hal plads. 
 I løbet af det sidste år er der i 
samarbejde med Vejle kommune 
blevet arbejdet med den helhedsplan 
som vi fik midler til sidste år. 
Helhedsplanen omfattede blandt 
andet fodboldbanerne, en ekstra 
hal, omlægning af trafikken omkring 
skolen m.m. men i løbet af foråret 
hvor udviklingen i verden omkring 
os betød væsentligt højere udgifter 

til byggeri og materialer, og sidst et 
anlægsloft i kommunerne kunne vi 
alle se hvor plien peget hen. Vores 
bange anelser blev bekræftet ved 
budgetforhandlingerne, hvor der som 
nævnt ikke blev bevilget midler, ud 
over dem vi fik til fodboldbaner. Det 
betyder ikke, at helhedsplanen er død, 
men den er lagt i dvale det næste år. 
 Ugen efter vi fik afslag på bevillingen 
blev der afholdt generalforsamling 
i Vinding Sportsforening. Her var 
der genvalg til formanden carsten 
Willemoes og bestyrelsesmedlem Hans 
Jørgen Schmidt. desuden blev vores 
hovedkasserer erik Falk Thomsen valg 
ind i hovedbestyrelsen. Formændene i 
afdelingerne, der også er medlemmer i 
hovedbestyrelsen forsætter alle. 
 den samlede hovedbestyrelse 
kan ses på hjemmesiden og bagerst i 
dette nummer af Kontakt. Som det 
har været tilfældet de senest år, er 
bestyrelsen fuldtallig, men vi mangler 
igen suppleanter. Så har du lyst til at 
prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet, 
så kontakt en af os i bestyrelsen, eller 
skriv til hovedbestyrelsenvsf@gmail.
com.
I den kommende periode vil vi i 
hovedbestyrelsen selvsagt følge med i 
udvikling i omkostningerne, ligesom vi 
også vil holde liv i helhedsplanen.

7� års jubilæum
men en anden, meget vigtig begivenhed 
i den kommende sæson er at Vinding 
Sportsforening 75 års jubilæum. det 
skal selvfølgelig markeres og fejres på 
behørig vis. I hovedbestyrelsen vil vi 
rigtig gerne have alle medlemmer med 
i markeringen - børn, voksne, unge og 
gamle. Så hvis der medlemmer, der 
har gode ideer til markeringer, events 
eller lignende så er her en invitation til 
at deltage i plan-lægningen af 75-året i 
Vinding Sportsforening. 

Mange sportslig hilsen til alle 
Carsten Willemoes 

Formand VSF

                                                   

75 ÅRS 
JUBILÆUM

Til alle medlemmer i Vinding 
Sportsforening - piger og drenge, unge 

som gamle og alle derimellem

I 2023 fylder VSF 75 år
og det skal fejres, men skal det være med en 

brag af en fest, eller noget helt andet?
Vi vil gerne samle en lille ”event” gruppe, der kan 
planlægge og gennemføre nogle arrangementer i løbet 
af 2023. Så har du en “event manager” i maven og vil 
du være med til at sætte præg på næste års fejring, så 
skriv eller ring til os senest den 11. december.

Mail: hovedbestyrelsenvsf@gmail.com
Tlf. Carsten 2256 7295 eller Arturo 5234 7851
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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

Vinter gåtur med guide
Søndag den 29. januar 2023 kl. 13.00
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. 
Turen er ca. 6 km og vil blive tilrettelagt i nærområdet.
Ruten vil vi offentliggøre på et senere tidspunkt på vores 
hjemmeside. 
Turen afsluttes ved Vinding Idræts Center. Cafeen holder åbent, så du har muligheden for at 
få varmen igen. Sortimentet er denne dag udvidet med boller og kakao.
Alle er velkomne.
Tilmelding ikke nødvendig. Det er gratis at deltage. 

HALVNI klubben
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Program Aktiviteter VIC vinter 2022-2023

Familie
julebanko

Lørdag den 3.december 2022 
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 – primært fra lokale 
sponsorer.. 

Onsdag den �4. december 2022 kl. 08.�0

Direktør Knud Vang Nielsen, Vejle Havn

Vejle erhvervshavn er en kommunal selvstyrehavn med stor betydning for 

Vejles erhvervsliv og er samtidig en vigtig del af Vejles dna. Havnen optræder 

derfor ofte i medierne. direktøren gennem nu næsten 5 år har formået 

at få rettet fokus mod havnens fremtidsplaner fremfor bestyrelsesuro.  Vi 

skal høre om det daglige liv på havnen, økonomien og planerne for havnens 

fremtid fra chefen selv.

Onsdag den �2. april 202� kl. 08.�0

På tur som rejsejournalist 

– ved Peter Christiansen, Vejle

I 25 år har Peter christiansen beskæftiget sig med rejsejournalistik og 

skrevet for blandt andre Politiken, JP og berlingske. Under foredraget 

kommer Peter omkring alt fra femstjernede luksushoteller i alperne til 

primitive togture i Østeuropa, og han tager tilhørerne med ned i gletsjer-

sprækker, op ad Tour de France-bjerge på cykel, på tur med bobslæde og i 

luften med paraglider.

Peter var i klubben i 2017, hvor emnet var Japan og judo, og vi glæder os 

til et gensyn i 2023.

Om at gøre drømmen til virkelighed …

Direktør i SYDBANK Alex Sloth Hansen

Kom og hør, hvordan alex, hans kone og to små døtre på 5 og 7 år trak 

stikket ud, købte en båd, rejste væk fra stress og jag og sejlede i rundt i 

middelhavet i 6 måneder.  alex’ historie er både en beretning om kvali-

tetstid med familien og oplevelser for livet, og så var det også alex, der 

stod bag Vejles berømte strikkede gule trøje ved Tour de France i som-

mer. Vi kommer til at se masser af billeder og videoklip fra turen.

Onsdag den ��. marts kl. 08.�0

Biografdirektør Henrik Daugaard, Lido

Vi kender alle vores lokale LIdo biograf. en markant byg-

ning og et vigtigt samlingspunkt i Vejle, men hvordan driver 

man en biograf, skaffer de rigtige film, sørger for, at det 

hele fungerer, og hvordan får man økonomien til at hænge 

sammen? Hvilke film har været kioskbaskere og hvilke har 

været fiaskoer? Henrik har alle svarene. Han ejer Lido og 

har været med i op- og nedgangstider, og så har han og hans 

familie en ganske særlig relation til Vejles vartegn

- bølgen - Kom og hør,  hvilken.

Onsdag den 22. februar kl. 08.�0

Direktør Henrik Tønder - Vejle Boldklub

Henrik var med 31 år danmarks yngste superligadirektør i 

2006, og har, med undtagelse af et lille ”sidespring” i 2014-

2016,  stået i spidsen for Vb lige siden.  en klub, der har stolte 

traditioner at leve op til, men som de senere år har fristet 

en tilværelse som enten bundhold i superligaen eller tophold 

i Nordic bet ligaen. Vejle har brug for et superligahold, og vi 

glæder os til at høre recepten på oprykning i 2023.

Onsdag den �8. januar 202� kl. 08.�0
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ViC

VIc orienter
Vinteraktiviteterne i hallen er i 
fuld gang, og det er dejligt at se, 
at hallen er fuldt belagt i alle 
ugens dage.

Hal udvidelse
Vi kunne let fylde endnu en hal, men 
sådan kommer det ikke til at gå lige 
foreløbig. Vejle Kommune fandt 
ingen penge til en ny hal i Vinding 
i forbindelse med vedtagelse af 
budgettet for 2023. Vejle kommune 
er underlagt regeringens stramme 
budget for anlægsinvesteringer, så 
vi må vendte og se. Planerne er 
ikke skrinlagt, så vi må forsøge igen 
næste år. der blev dog bevilget kr. 
3 mio. til ny 8 mands kunstgræsbane 
som erstatning for den 11 mands 
græsbane, der inddrages i forbindelse 
med udvidelsen af institutionen 
Vindmøllen. opgaven er overdraget 
til Vinding Kunstgræsbane, der nu er 
gået i gang med at undersøge om det 
er muligt at gennemføre.

Renoveringer
renovering af dametoilettet ved 
hovedindgangen er i fuld gang og 
forventes afsluttet i uge 47. Vi får nye 
toiletkabiner, nye håndvaske, spejle 
og nymalet. Vi håber så at vi kan gøre 
det samme ved herretoilettet i det 
nye år.
 Selv om det er Vejle kommune 
der har ansvaret for den udvendige 
vedligeholdelse, har vi selv betalt 
for renovering af trappeskakterne 
til kælderen. De var flere steder 
så dårlige, at de var farlige at gå på. 
det er også Vejle Kommune, der 
har ansvaret for taget på hallen. 
det trænger i allerhøjeste grad også 
til en udskiftning. Stort set hver 
eneste gang der kommer et kraftigt 
regnskyl, drypper det ned i hallen. 
en udskiftning af taget er desværre 
en bekostelig affære, og det er heller 
ikke med i kommunens budget for 
næste år, så vi må fortsætte med 
lappeløsninger.

Energi
Stort set alle er ramt af øgede 
udgifter til energi, og det kommer 
vi nok også til. Kommunens betaling 
til VIc har ligget fast siden 2016, 

men da vi i mellemtiden har kunnet 
spare, klarer vi os fint i indeværende 
år. et forsigtigt gæt er en stigning i 
vores energiudgifter på kr. 200.000. 
Vi har endnu ikke fået noget udspil 
fra Vejle kommune. overordnet 
har det altid været sådan, at 
foreningerne i Vejle kommune får 
stillet hallerne til rådighed uden 
egenbetaling. Indtil videre håber vi 
at denne ordning fortsætter, men 
umiddelbart ser det ikke ud til, at 
kommunen har taget højde for dette 
ved budgetplanlægningen for 2023 
– så vi venter spændt på et udspil fra 
kommunen. 

Brug af hallen
Kommunens tilskud til VIc er 
betinget af, at vi stiller hal m.v. 
vederlagsfrit til rådighed for skolen 
og foreningerne i Vejle kommune.
 benyttes hallen ikke må vi 
selv udleje til anden side. På det 
seneste har vi været udsat for. at 
der er nogen der benytter hallen 
uden forudgående booking. Vi har 
kameraovervågning på, så vi har 
mulighed for at finde ud af, hvem det 
er. endnu har det ikke været noget 
stort problem, men vi opfordrer 
forældre til at fortælle jeres børn, at 
hallen ikke er en offentlig legeplads.
 Vi vil gerne leje ud, men der 
skal være en ansvarlig, der påtager 
sig ansvaret, såfremt det viser sig, 

at der er noget ødelagt. For god 
ordens skyld, vil der snarest blive 
opsat ordensregler lige inde ved 
hovedindgangen til hallen.  
  
Arrangementer
bestyrelsen har nu i 1½ år haft 
en ambition om at arrangere 
et eller andet arrangement i 
tilknytning til cafeen. det er 
lykkedes os at gennemføre dette, 
men da opbakningen til nogle af 
arrangementerne har været yderst 
begrænset, har vi i bestyrelsen 
drøftet dette. Vi vil stadig lave 
arrangementer, men nu i et mere 
begrænset omfang, og når vi føler os 
sikre på, at det også har interesse for 
vores brugere.
 Vi havde stor succes med vores 
udsatte bankospil i foråret, og det 
afholder vi igen den 3. december som 
familiejulebanko. mød nu talstærkt 
op. Vi har allerede fået tilsagn om 
rigtig mange flotte præmier til store 
og små fra vores samarbejdspartnere.
 den samlede gevinst sum over-
stiger med sikkerhed kr. 10.000. 
der er sidegevinster, så der er gode 
muligheder for, at mange kan tage 
en gevinst med hjem. Vi har fået 
flere flotte hovedgevinster - bl.a. 
elektronisk dartskive, plakat af ole 
aakjær og 2 stk. nytårsmenuer.
 Tag hele familien med til en 
hyggelig eftermiddag i Vinding Idræts 
center.
 den 29. januar gentager vi suc-
cesen med en guidet gåtur i naturen 
i området. Finn Lillethorup fra 
Økolariet har igen stillet sig velvilligt 
til rådighed. Turen er endnu ikke 
endeligt tilrettelagt, men det vil den 
blive først i januar, og så kan man se 
det på hjemmesiden. Sidste år var 
der 92 med på turen, og igen i år kan 
man slutte eftermiddagen og besøge 
cafe VIc, der denne eftermiddag 
udvider sortimentet med boller og 
kakao. 
    

masser af politik i HaLVNI 
klubben - 7 ud af 11 kandidater 
blev indvalgt i Folketinget
Vi bryster os ellers med, at vi ikke 
er politiske - det er vi heller ikke, 
men tilfældet ville jo, at oktober blev 
præget af politik. 
 Først Kristian 
Thulesen dahl, som 
besøgte klubben den 
5. oktober, dagen 
efter Folketingets 
åbning. der var 
fuldt hus i caféen og vi fik en meget 
saglig udlægning af udviklingen 
i dansk politik siden Kristian 
startede for over 30 år siden. Ingen 
mudderkastning og tak for det.
 På valgaftenen fik vi på TV 
bekræftet, at det er svært at holde 
sig fra savsmuldet i manegen. Kristian 
var på borgen for at hilse på gamle 
kolleger.
 den 31. oktober havde vi så - i 
samarbejde med Vejle amts Folkeblad 
- det store valgmøde med kandidater 
fra 11 af de 14 opstillede partier. Igen 
fuldt hus og et fremragende møde 
styret af journalist Kaare Johansen, 
VaF. alle kom til orde i god ro og 
orden og - tænk jer - 7 af de 11 blev 
indvalgt i Folketinget. det synes jeg, 
vi skal være stolte over. det er bare 
vigtigt med lokale folk på Tinge.
 der var ekstra pres på pigerne i 
køkkenet, for der blev anrettet en 
dejlig morgenmadstallerken til hver 
enkelt for at spare tid, for politikerne 
skulle videre til gymnasiet. Tak til jer 
alle i køkkenet og i caféen for et flot 
arrangement.

Busturen til Christiansborg 
den 27. oktober måtte aflyses
På grund af udskrivelsen af valg kunne 
busturen ikke gennemføres som 
planlagt. Vi vil i løbet af nogle uger 
tage fat i de lokale politikere og få 
fastsat en ny dato for et besøg på 
borgen. 
 det bliver jo ikke mindre 
interessant af, at der er har været 
nyvalg, og jer, der har sikret jer 

en plads på turen i oktober, får 
naturligvis fortrinsret til at komme 
med  på den nye tur.

Forårsprogrammet 202� 
ligger klart
Vi har fået tilsagn fra 4 spændende 
lokale foredragsholdere og skal 
høre om bankdirektøren, der trak 
stikket ud, om vores lokale stolthed 

Vb og deres plan for at rykke op i 
superligaen, om Lido biografernes 
historie og udviklingen indenfor 
filmindustrien og i april kommer 
vores lokale rejsejournalist og 
beretter om nye halsbrækkende 
eventyr. Vil du følge med i HaLVNI 
klubbens aktiviteter, så send din 
mailadresse til raskvejle@gmail.com

På bestyrelsens vegne
Peter Rasztar

Formand Klaus Kristensen orienterer
 

Hjælp – vi vil gerne være 
flere. Har du lyst til at 
hjælpe os med nogle 

vagter i cafeen 
– så kontakt en af os eller 
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MOTION

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Café Vic søger fl ere 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

1� . Kontakt nr. 3 . 2021
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GYmNASTiK
aF HaNNe moUrITSeN, FormaNd
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Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

gymnastiksæsonen 
er i fuld sving
Traditionen tro startede gymnastik 
sæsonen op i uge 37 - 17 hold 
fylder nu hal og gymnastiksalen 
ugen igennem. 18 instruktører og 
24 hjælpere 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. I kulisserne 
arbejder der 6 ad hoc medlemmer 
og fire udvalgsmedlemmer på, 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 
naboen, klassekammeraten, eller 
bare få en ny ven - der ikke bor langt 
væk - ja det oplever vi rundt om på 
holdene. 

Nye tiltag  i gymnastik
I år har vi startet et nyt børnehold 
kaldet børnetons. det er et hold 
for drenge og piger mellem 5 år 
og 1.klasse, der gerne vil brænde 

krudt af. På holdet laves ikke 
nødvendigvis saltoer og flikflak, men 
vi får pulsen op og skulle gerne gå 
trætte hjem. Holdet mødes hver 
onsdag i gymnastiksalen, hvor der 
enten finder redskaber frem og laves 

forhindringsbane, der spilles 
boldspil eller noget tredje. 
Nogle dage laves der også 
bevægelse udenfor. der er 
plads til flere på holdet, så kig 
gerne forbi holdet onsdage fra 
kl 1730 i gymnastiksalen på 
Vinding skole.
 Vi har også et nyt 
voksenhold kaldet rappe 
ribs. det er et hold, der for 
efterhånden mange år siden var 
en del af VSF gymnastik. det er 
et gymnastikhold for kvinder, 
hvor vi laver grundgymnastik, 
serier og får trænet kroppen 
godt igennem.

Unge i VSF gymnastik
Vi har  rigtig mange unge i 
gymnastik og er så stolte af, 
at de har lyst til at lægge et 
stykke frivilligt arbejde for 
os. I løbet af sæsonen laver vi 
masser af sjove arrangementer 
for de unge, så de kan lære 
hinanden på tværs af holdene 
– Mie og Sofie er de super seje 
arrangører af arrangementerne 
– og så lægger de også samtidig 
et stort stykke arbejde i 
udvalget.

modtager kursus
Vi har ikke mindre end 112 glade 
springbørn/ unge i vores forening. 
de træner på tre forskellige hold 

om onsdagen i hallen. de kan starte 
til spring fra 1. Klasse til og med 9. 
Klasse. Bag holdene står en stor flok 
voksne og unge, der er med til at lave 
fantastisk træning for alle disse børn 
og unge. derfor har vi arrangeret et 
kursus i vores forening, hvor man 
bliver toptunet til at lave modtagning 
i alle slags spring, så alle kan være 
så dygtige som muligt for alle vores 
springere. 

Opvisning
allerede nu begynder vi at kigge frem 
mod den årlige opvisning i Vinding 
Idrætscenter. alle vores hold skal på 
gulvet og vise alt det, som de øver sig 
på gennem sæsonen. reserver datoen 
den 18/3 - vi har endnu en gang et 
fantastisk program sat sammen - info 
når vi nærmer os. 

Juleafslutning
Holdene i foreningen har sidste 
træning i uge 51 - hvor der 
rundt omkring på de forskellige 
gymnastikhold julehygges og ønskes 
god jul. 
Første træning efter nytår er uge 2.
Vi vil også her fra gymnastikudvalget 
ønske alle vores medlemmer en rigtig 
god jul samt et godt nytår. n
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TENNiS

Klubmesterskaber i 
Tennisafdelingen, 2022
På en flot efterårsdag - mere præcist 
søndag d. 11. september -  var det 
igen blevet tid til at få afviklet det 
traditionelle klubmesterskab i Vinding 
Sportsforenings Tennisafdeling.
 efter pæne medlemstal  i et par 
sæsoner i coronaperioden, hvor 
tennis var en af de få idrætsgrene, 
som ikke i væsentlig grad blev ramt af 
restriktioner og nedlukninger, er flere 
af medlemmerne desværre for os i 
tennis  (men jo dejligt, at corona nu 
ser ud til at være fortid) vendt tilbage 
til deres foretrukne idrætsgrene igen.
 det lave medlemstal i denne sæson 
satte desværre også sit kedelige 
aftryk på turneringen, som kun kunne 
gennemføres i 3 rækker: Herresingle, 
Herredouble og mixdouble.
 Vi i Tennisudvalget håber på lidt 
mere fremgang i antal medlemmer 
næste sæson, så vi igen kan 
afvikle klubmesterskabsturnering 
i alle rækker - også meget gerne i 
ungdomsrækken som tidligere.
 Første finale, som blev spillet, var 
i mixdouble, og her stod parrene 
margit og Peter bomholt og anne 
Thomsen og mikkel Lindstrøm 

Pedersen på hver side af nettet. det 
blev en virkelig velspillet og flot kamp, 
men tilsidst kunne margit og Peter 
trække sig sejrrigt ud af kampen og 
genvinde titlen fra sidste år.
 I Herre-single blev der spillet 
alle mod alle og her vandt den 
forsvarrende mester, Peter bomholt 
begge sine kampe. I første kamp 
mødte han mikkel Lindstrøm, som 
spillede fint og kæmpede godt i mod. I 
den anden kamp stod Henrik Iversen 
på den anden side af nettet, og de to 
rutinerede og garvede tennisspillere 
har mødt hinanden rigtig mange 
gange, men også i år trak Peter det 
længste strå og kunne igen lade sig 
hylde som klubmester i herresingle - 
flot præstation. Den tredje kamp stod 
mellem Henrik Iversen og mikkel 
Lindstrøm, og det blev en virkelig 
lang og hård fight. Henrik førte længe, 
men mikkel hang på og kunne til sidst 
hive sejren hjem og vinde duellen.
 I herredouble-finalen var det i år 
Henrik Iversen og Peter bomholt, 
som skulle møde mikkel og car-
sten Lindstrøm. Faktisk var det 
brødreparret mikkel og Jacob, som 

var tilmeldt, men desværre måtte 
Jacob melde fra på grund af sygdom - 
og så var det jo fantastisk, at farmand 
carsten kunne træde til.             
 Det blev en rigtig fin og velspillet 
kamp, hvor Mikkel og Carsten fik 
sammenspillet til at fungere rigtig 
godt og kæmpede til det yderste, men 
rutine og mange års tenniserfaring i 
bagagen fornægter sig ikke, så derfor 
kunne Henrik og Peter til sidst serve 
matchbolden hjem og glæde sig over 
titlen som klubmestre i herredouble, 
2022.
 Klubmester-parret i Herre-double, 
Peter bomholt og Henrik Iversen 
til højre sammen med  finalist-
parret mikkel og carsten Lindstrøm 
Pedersen.
 alt i alt en dejlig formiddag på 
vores gode anlæg og med masser 
af godt tennisspil – men som nævnt 
indledningsvist håber vi på et større 
fremmøde næste år. n

Steen Ullum, medlem af Tennisudvalget

  

Stort til lykke til klubmestrene i 
Mixdouble 2002: Margit og Peter 
Bomholt

Til højre klubmester i Herre-single Peter 
Bomholt, sammen med de to duellanter 
Mikkel Lundstrøm Pedersen (i midten) 
og Henrik Iversen.

Klubmester-parret i Herre-double, Peter 
Bomholt og Henrik Iversen til højre 
sammen med  finalist-parret Mikkel og 
Carsten Lindstrøm Pedersen.
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SPORT 24 
VEJLE BRYGGEN
SØNDERTORV 2
TLF: 30 21 32 90www.sport24.dk

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

VSF motion 
- dIT lokale motionscenter

mOTiON

efter kalenderen er vintersæsonen nu 
startet for alvor, om end vejret ikke 
er ret efterårsagtigt endnu. de skal 
vi nu ikke klage over, men blot nyde 
den lavere energiregning. 
 Motionscenteret har en fin 
medlemstilgang, og mange er 
nu for alvor vendt tilbage efter 
corona nedlukningerne. der 
er heldigvis stigende fokus 
på transportomkostninger, 
parkeringsforhold og tanken om at 
støtte nærområdet, og derfor ser vi 
flere lokale vende tilbage til centeret. 
Super dejligt og tak for det.

Kig ind !
Har du endnu ikke set vort center, 
så spar på brændstoffet og kig ind. 
Vi holder til i kælderen under Vin-
ding-hallen. Ved at bruge os, støtter 
du udviklingen i dit nærområde, og 
vi ligger i gå eller cykleafstand fra 
de fleste husstande. Er du i bil har 
vi masser af parkeringspladser. Idet 
vi har (næsten) døgnåbent, kan du 
eventuel kombinere besøget i motion 
med dine børns aktiviteter i andre 
afdelinger. 
 Vi har et velindrettet motions-
rum med plads til frie øvelser 
samt masser af maskiner og 
frie vægte, samt uddannede 
instruktører, der kan hjælpe med 
ubegrænset programlægning og 
træningsvejledning.
 I tilknytning hertil, tilbyder vi 

ubegrænset holdtræning indenfor 
blandt andet Indoorcycling 
(spinning), crossgym og TrX. 
Online booking og oversigt findes 
via vores hjemmeside 
https://www.vsf.eu/motion-cycling/
 Vi har åbent alle dage fra 
05:00 til 22:00, og når du har fået 
udleveret din adgangsbrik, kan du 
træne ubegrænset udenfor den 
instruktørbemandet åbningstid. 
 bemærk: vi har ingen tillæg - blot 
en flad pris fra cirka 100 kr./md eller 
1.250 kr/årligt.

Nyt fra udvalget 
Valg af formand
I september skulle der vælges 
formand for det kommende år, og vi 
var så heldige at Jesper rosengaard 
genopstillede. Jesper blev genvalgt 
med applaus og er dermed formand 
de næste 2 år. 

Hal 2 blev en fuser
Igennem flere år har der været 
arbejdet intenst med at få etableret 
en ny hal og dermed banet vejen for 
at få flyttet motion op i grundplan. 
Som I nok har hørt, blev projektet 
standset i forbindelse med budget-
runden. det var en stor investering, 
men det er forståeligt - men sindssygt 
ærgerligt. 
 Nu siges det ” at intet er så skidt 
at det ikke er godt for noget”, så 
vi må jo se at få de positive briller 

på. Vi har igennem længere tid 
været tilbageholdende med at ofre 
penge på lokalerne, idet vi hellere 
ville bruge pengene i forbindelse 
med indretning af den nye lokaler. 
det skal vi så ikke spekulere over 
længere, så nu forventer vi at 
gennemføre en tiltrængt overhaling af 
vore nuværende lokaler. I skrivende 
stund er planen ikke endelig på plads, 
men vi arbejder med gulv, maling af 
lofter og vægge, renovering af skakte, 
indgangsparti samt anden indretning. 
Så er der heller ikke ret meget andet 
tilbage !

Ny instruktør
Siden sidste version af Kontakt 
er Kristian emil tiltrådt som ny 
instruktør. I kan møde Kristian emil 
på hans vagt tirsdag eller tag et kig på 
vores facebook side. 

investeringer
Vi har kæmpet lidt med at finde 
fornuftige afløsere for nogle af vores 
udtjente motionscykler, og efter et 
par forsøg, tror vi på at opgaven er 
løst. der har ofte været kø ved vores 
løbebånd, så derfor har vi anskaffet 
endnu et. I øjeblikket kigger vi på en 
ny biceps/triceps maskine. Nærmere 
herom senere.

Holdtræningen
Nedenfor en status på de enkelte 
hold:

l crossgym
 Holdene kører på fuld damp hver 

mandag, tirsdag, torsdag og lørdag 
med såvel indendørs som udendørs 
træning. 

l TrX 
 Holdet kører hver onsdag. 
l cirkeltræning
 der er cirkeltræning hver onsdag 

med Hans.
l Indoorcycling
der er hold mandag, tirsdag og 
torsdag for henholdsvis begynder 
og øvede. Vi arbejder på week-
endcykling, og timer udvides efter 
behov.  
 der arbejdes på motionsevents 
hvor flere træningsformer 
kombineres, men vi skal lige lidt 
længere hen i sæsonen inden vi 
starter. Typiske kombinationer er 
crossgym, TrX og Indoorcycling 
- hvor alle deltager i de tre discipliner 
på skift. Samtidig planlægger vi 2 
og 3 timers spinningevents. alle 
events afsluttes med frivillig hyggeligt 
samvær (drikkevarer, frugt brød) , og 
annonceres via mail til medlemmer 
og vil også fremgå af vores facebook 

profil.

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

prøvetime, 
l gratis programlægning, 
l masser af holdtræning,
l en lav og fleksibel pris,
l stort set døgnåbent,
l 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 
ekstraomkost-
ninger (ud over 
engangsbetaling for 
nøglebrik). 
besøg vor 

hjemmeside på https://www.vsf.eu/
motion-cycling/ 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

Café VIC
VIndIng Idræts Center

arkivfoto

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

BADmiNTON
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Natminton
badminton afdelingen er kommet rigtig godt fra start efter 
sommerferien. Ungdomspillerne har igen i år mulighed for 
at træne tre gange om ugen både aldersopdelt og sammen 
med deres egen årgang. medlemstallet stiger, og vi nærmer 
os mere end 200 badmintonspillere i alle aldre.
 derfor kunne vi også holde et brag af en fest i oktober, 
hvor der var natminton i Vindinghallen med over 100 
spillere og deres forældre. Her fik alle en rigtig god 
oplevelse, styrket sammenholdet og øvet teknikken 
i mørket med selvlysende fjerbolde, linjer og net. de 
tilmeldte var delt op i tre hold, som sluttede vi med 
hjemmebagt kage og saft til stor glæde for alle - store som 
små.

Ungdomsafdelingen
efterårsferien stod også på badminton 
for flere af vores ungdomsspillere, der 
trænede mandag og tirsdag sammen 
træner Jesper bach og spillere fra 
andre klubber i Vindinghallen. der 
blev trænet teknik og øvet, spillet 
kampe og leget, så alle gik hjem med 
et smil og sved på panden.
 Vores minitonhold for børn i 
alderen 6 – 10 år fortsat succes, og de 
træner hver tirsdag i mølholmhallen 
kl. 15.45 – 16.45. Interessen er stor, 
og børnene er fulde af gå-på-mod 
efter skole og SFo.
 I år har vi fem ungdomshold med i 
holdturneringen – både U 9, U 11, U 
13 og U 15, og de er kommet rigtig 
godt i gang og har taget mange gode 
kampe og sejre med hjem. der er 
spillet både ude og i Vindinghallen, 
hvor alle er inviteret med til at 
komme og se gode kampe.

Seniorafdelingen
der er fortsat stor tilslutning til 

vores seniorhold og 
fleksifjer, som træner 
mandag torsdag aften, 
hvor hallen er fuld af 
friske spillere fra kl. 
20.30 og flere timer 
frem. der er plads 
til flere på holdet, 
så kom endelig, hvis 
ketchen og du trænger 
til motion. begge 
rækker er tilmeldt 
holdturneringen med 
to hold, som klarer sig 
godt. Seniorholdene 
i Serie 1 har allerede 
indtaget en 1. og 

3. plads, så der er gode grunde 
til at komme og heppe ved næste 
hjemmebanekamp, som vi annoncerer 
på vores facebookside.

Begynderturnering
I år afholder vi begynderturnering 
for ungdomsspillerne søndag den 6. 
november, hvor hallen kommer til at 
summe af glade badmintonspillere, 
der for nogles vedkommende kaster 
sig ud i deres første stævne og kampe. 
VSF har 18 spillere med lige fra U 9 
til U 15 - og håber, at de får en masse 
gode kampe, styrket fællesskabet og 
en sjov oplevelse. Vi ønsker dem held 
og lykke og vil i næste Kontakt bringe 
billeder derfra. n

Med venlig hilsen
VSF Badminton
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Når
gode råd
er vigtige

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

ViNDiNG 
SPORTS 
FORENiNG

Kontakt kan også læses på nettet
 - se under:

www.vsf.eu
Kontakt nr. 4  . 2022    . ��

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

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

Sommersæsonen 2022
med den solrige og varme sommer, 
som vi har været begunstiget med 
i år, har der været godt gang i 
sommeraktiviteterne for ældreidræt, 
som har omfattet følgende:
 Petangue, hvor der hver uge 
har været 3 hold fordelt på mandag, 
onsdag og torsdag. der er blevet 
dystet på banerne ved Junker 
Strangesvej med Johanne som 
holdleder. deltagerne har hygget sig, 
og kampgejsten har været stor. og 
med det lune efterår, har det været 
muligt at forlænge sæsonen.
 Krolf, hvor flere hold (8-10 
deltagere) hver tirsdag har dystet på 
den nye krolfbane ved Vindinghallen. 
Kirsten, Kurt og dan har skiftes 
til at være holdledere. også her 
har der hver tirsdag været en god 
”kampgejst” og hyggelig stemning.
 Cykling, hvor det hver tirsdag 
har været muligt at cykle med på en 
tur i ”det blå” fra Vindingårdscentret, 
hvor åge har været ”trupfører” (5-10 
deltagere). det er blevet til mange 
gode ture af forskellig længde bl.a. til 
Høll og ravningebroen.
 Sæsonen blev afsluttet med et 
fælles arrangement for alle aktiviteter 
den 31. august, hvor der var ca. 35 
deltagere samlet i cafeen i Vinding-

hallen til smørrebrød og hyggeligt 
samvær. alle var enige om, at det 
havde været en god sæson med kun 
få aflysninger.
 
Efterårssæsonen 2022
Så blev det september, og det var 
tid for opstart af den nye sæson for 
ældreidræt. Sæsonen blev indledt 
tirsdag den 6. september kl. 13.45.
 det var dejligt, men også spæn-
dende om de af vores medlemmer, 
der har været ramt af aflysninger og 
restriktioner relateret til covid 19, 
igen havde lyst at mødes og gå til 
motion.
 gensynsglæden og fremmødet 
var heldigvis stort, og det blev en 
god opstart af sæsonen med mange 
deltagere. også nye var kommet til. 
 efter velkomst fra formanden og 
fællessang i cafeen var det tid til at 
komme i gang med aktiviteterne.
 I hallen var Sonni i front med 
nye øvelser og ny musik. For de 
medlemmer, der har svært ved 
at deltage i den stående opvarm-
ning, var der stolegymnastik. 
(Stolegymnastikken ledes på skift af 
Johanne, asta, Inger og Solveig).
 Alle var aktive og mange fik sved 
på panden. efter opvarmningen 

var der frit 
valg mellem 
de følgende 
aktiviteter: 
badminton i 
hallen på 3-4 
baner afhængig af 
antal spillere.
gulvøvelser i 
hallen med Sonni 
som instruktør 
og Inger som 
afløser.
 Pilates i den 
”grå kælder” 
med Kaj eller 

marianne som instruktører.
 Yoga i den ”grå kælder” med Ulla 
som instruktør og Dan som afløser.
 Fitnesslokale med forskellige med 
maskiner, cykler m.m. i kælderen 
med mogens og Tina som vejledere.
aktiviteterne fortsætter hele 
efterårssæsonen.
 Når man er færdig med sine 
aktiviteter, er der mulighed for 
hyggeligt samvær i cafeen.
 cafeen er åben fra kl. 14.30 og 
betjenes på skift af medlemmer af 
Idræt for ældre. Vi er så heldige, at 
der er flere flinke damer, som er 
villige til hver tirsdag at sælge kaffe/
chokolade/the og brød m.m..
 der er altid en god stemning og 
livlig snak i 3. halvleg. der bliver 
udvekslet mange gamle anekdoter - 
og de bliver bedre og bedre for hvert 
år, der går. 
 For de medlemmer, der spiller 
badminton er det muligt at møde op 
og spille ”fjerbold” i Vindinghallen 
hver torsdag eftermiddag kl. 15.00-
16.00. Så mød gerne op.

årsmødet
Tirsdag den 20. september 2022 var 
der årsmøde i foreningen. ca. 60 
medlemmer var mødt op. Jens rask 
blev valgt som dirigent og styrede 
mødet med sikker hånd. Formand 
Dan Olsen aflagde beretning for 
perioden 1/7. 2021 - 30/6. 2022. 
beretning kan ses på foreningens 
hjemmeside. beretningen blev 
enstemmigt godkendt. Kasserer Lotte 
christensen gennemgik foreningens 
regnskab for 2021/2022 og budgettet 
for 2022/2023. begge blev godkendt. 
Samtidig blev medlemskontingentet 
for 2022/2023, som udgør 250 kr.  
halvårligt også godkendt.
 asta christensen og Johanne 
Kristensen ønskede ikke genvalg. 
Svend åge Jensen og dan olsen var 
på valg og blev begge genvalgt. dan 
olsen blev derefter 
genvalgt som formand.
 Jens Højergaard havde bedt om 
at måtte fratræde udvalget af private 
årsager, og i stedet er suppleant 
connie christiansen indtrådt i 
udvalget, og som ny suppleant er 
Karin Jensen valgt.
 desværre var der ikke indkommet 
forslag til nyvalg, så det var ikke 
muligt, at få de resterende 2 udvalgs-

pladser besat. Hvorfor der blev 
indkaldt til ekstraordinært årsmøde 
den 4. oktober 2022 med det formål 
at få ændret vedtægterne, så udvalget 
fremover består af 5 til 7 medlemmer.
 årsmødet blev afsluttet med, at 
formanden takkede de 3 afgående 
medlemmer for deres mange 
års frivillige indsats i udvalget og 
udleverede vingaver som tak for 
deres indsatser.   
 derefter var der tid til, at alle 
fremmødte medlemmer kunne 
komme i gang med de forskellige 
aktiviteter og deres motion.
 På det ekstraordinære årsmøde 
den 4. oktober 2022 blev det 
vedtaget at ændre vedtægterne 
således, at udvalget for ældreidræt 
fremover består af 5 til 7 medlemmer.

Efterårsferie
I efterårsferien var det muligt at 
have børnebørn og oldebørn med til 
ældreidræt.
 Og til stor glæde var der flere, der 
havde benyttet sig af den mulighed. 
Sonni havde til lejligheden fundet 
nogle dejlige børnesange. Så efter 
fællessang i caféen var der god 
aktivitet i hallen med både unge 
og ældre. dejligt at se de yngre 

gerne ville være med til ældreidræt. 
børnene ville også gerne være med i 
cafeen. 
 Vores vejleder Tina fra fitness-
lokalet havde været på kursus og ville 
gerne afprøve nye øvelser i SmarT 
træning på et hold. Træningen blev 
gennemført med et hold på ca. 10 
personer. det var spændende og 
sjovt at prøve Tinas program, og 
deltagerne var positive.
 SmarT træning er træning 
af hjernen ved hjælp af fysiske 
øvelser, som kan forbedre koncen-
trationsevnen. 
 måske kan SmarT træning blive et 
nyt træningstilbud i ældreidræt.
 Pilates og yoga holdene i den 
”grå kælder” har nu så mange del-
tagere, at der er anskaffet flere ligge-
underlag. det kniber efterhånden 
lidt med pladsen. Så måske bliver 
det nødvendigt med rokering af 
forskellige aktiviteter.

Juleafslutning
der er planlagt juleafslutning tirsdag 
den 6. december 2022 kl. 13.00. Husk 
at sætte kryds i kalenderen allerede 
nu. 
 menuen er ikke helt fastlagt endnu. 
 Indbydelsen vil blive omdelt i 
løbet af november måned. glæd jer 
til en hyggelig afslutning med god 
mad, julesange og hyggeligt samvær i 
cafeen. der er ingen motion i hallen 
denne dag.
 efter en lang juleferie er der op-
start på ældreidræt tirsdag den 3. 
januar 2023 kl. 13.45. Kontingent er 
250 kr., som betales via hjemmesiden 
vsf.eu - eller med kontanter i form af 
sedler til kasserer Lotte christensen.
rigtig god jul og godt nytår til alle. n 

Mange hilsner fra os alle i udvalget  

Der bliver altid grinet meget til 
gymnastikken...
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10 års jubilar 
i Fodbold-afdelingen

Hæders-overrækkelser i 
Fodbold-afdelingen

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.
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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

reSerVereT

FODBOLD 

mandag den 29. august havde 
vi fornemt besøg fra dbU 
Jylland’s bestyrelse på afdelingens 
kombinerede årsmøde og årlige 
træner-/ledermøde  …..  dbU 
Jyllands bestyrelsesmedlem 
og formand for dbU Jyllands 
ungdomsudvalg Lars olesen dukkede 
nemlig op på hjemmebanen i cafe VIc 
for at overrække hædersbevisninger 
fra dbU og fra dbU Jylland til nogle 
af vores dygtige og gennem mange 
år ihærdige og vedholdende frivillige 
trænere og ledere.

Der var DBU Sølvnål til michael 
mamba mortensen
- Mamba fik ved samme lejlighed 
overrakt sin 35 års jubilæumsgave
  for de mange års frivillige arbejde i 
VSF.

Der var DBU Jylland Sølvem-
blemer til Per iversen og Per 
michael Pedersen
- 2 x Per Mamba fik ved samme 
lejlighed overrakt deres 15 års 
jubilæumsgaver for mange års frivillige 
arbejde i VSF, med tilhørende over-
rækkelse af VSF’s  Sølvnål og det 
dertil hørende medlemskab af VSF 
Sølvklubben.
 og vi har med nedenstående fået 

lov til at plukke lidt fra Lars olesen’s 
hæderstaler til de tre.

DBU’s Sølvnål til Michael Mamba 
Mortensen
 For at modtage DBU’s sølvnål skal 
man have virket i min. 25 år som frivillig 

leder og disse betingelser er til fulde 
opfyldt her.
 Modtageren af DBU’s sølvnål startede 
i klubben tilbage i 1983 som træner i 
ungdomsafdelingen. 
 Efter en kort afstikker fra 89 til 93 
med militær og uddannelse vendte 
modtageren tilbage til Vinding SF. 
 Trænergerningen har fra dengang 
frem til nu været ved såvel de yngste 
spillere samt helt op til kvinde-senior.
 Dine funktioner som du nok er mest 
kendt, respekteret og accepteret for 
er dit fantastiske engagement omkring 
anlægget på Vinding Stadion. Et dejligt 
anlæg.
 I 2016 fulgte en kunstgræsbane med 
og den er nu en vigtig del af anlægget 
og anlæggelse samt klargøring herunder 
vedligeholdelse bliver styret med sikker 
hånd.
 Sideløbende med at holde styr 
på banerne har du ansvaret for 
boldrummet.
 Ved siden af dette er der også blevet 
tid til at varetage målmandstræning og 
fungeret som holdleder/hjælpetræner i en 
årrække ved senior 1.
 Derfor er det med stor glæde at have 
denne rolle i dag som 
overrækker af DBU’s sølvnål. 
 TAK for din indsats i Vinding SF og for 
Jysk/Dansk Fodbold.

at Wenche er en travl person er nok 
de fleste bekendt - men at der skulle 
hele 3 forsøg til for at få overrakt en 
10 års jubilæumsgave til hende ......
  ** i slutningen af sidste år kom der 
en ferietur med familien på tværs
  ** og i august måned i år var det 
aften-undervisning, der kom på tværs.
 Så der blev satset på det sikre 
med en overrækkelse af 10 års 
jubilæumsgaven til Wenche ved 
HalvNi-klubbens samling i cafe VIc 
den 14. september - hvor Wenche 

var dagens indlægsholder med et 
spændende og godt indlæg om nogle 
af hendes mange gøremål.
 Wenche har gennem de 10 år 
i fodboldafdelingen stået for bl.a. 
påsætning af ungdomskampledere 
gennem en årrække, været og er 
fortsat medlem af fodboldudvalget, og 
fodboldafdelingens presse-ansvarlige.
 og ikke mindst er Wenche en 
fortrinlig fotograf og skribent med 
levering af masser af input til både 
vores Facebook-sider og vsf.eu-

hjemmesider, og ikke mindst til 
vores alle sammens gode klubblad  
KoNTaKT.
 Til lykke med jubilæet og tak for 
indsatsen til Wenche
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Fc Prostata på efterskole 
- det er aldrig for sent
Fc Prostata har gennemgået en 
sensommer og et efterår med en hel 
del nyheder på programmet.
 den efterhånden traditionelle 
foldboldgolf kan dog næppe kaldes 
en nyskabelse, men efter to år på 
den samme bane i bredsten var det 
tid til nye udfordringer. dem fandt 
vi på en fin og udfordrende bane i 
middelfart. 14 spillere havde fundet 
vej over broen på en dag med perfekt 
sommervejr til kampen imod de 18 
huller. Som vanligt blev der lagt roligt 
ud med morgenkaffe og rundstykker, 
inden spillerne inddelt i fire hold blev 
sluppet løs på den kuperede bane, 
hvor de fleste greens var anlagt med 
en særdeles drilagtig hældning. der 
blev rundet af med en hyggelig 3. 
halvleg med øl og vand, pølsehorn, 
frugt og chokolade.
 endnu en gang havde Kringleriet 
i Vindinggårdcentret sponsoreret 
rundstykker, mens michael sponso-
rerede drikkevarer. en super hyggelig 
dag, som nok kan forventes gentaget 
til næste sommer.

mini-turnering i Randers
Torsdag den 25. august bød også på 
en nyhed, da vi var inviteret til en 
mini-turnering i randers, arrangeret 
af den lokale klub Helsted Fremad. 
Udover arrangørerne og os deltog 
aalborg chang og Lyseng fra aarhus. 
Vi stillede med 7 mand, der klarede 
sig rigtig flot med 3 sejre i 4 kampe, 
og dermed en samlet 2. plads. 3-1 
over randers 1, 5-2 over randers 2 
og 5-3 over Lyseng og så et nederlag 
til vinderne fra aalborg. en rigtig 
dejlig sommerdag i det kronjyske 

sluttede med hyggeligt samvær og 
grillpølser, inden turen igen gik 
sydover.

Foredrag om knogleskørhed
den 30. august dukkede et nyt ansigt 
op forud for træningen. det var 
Karl gustav aagaard fra bredballe. 
Han kom som repræsentant for 
osteoporoseforeningens afdeling 
i Trekantsområdet og tilbød os et 
foredrag om knogleskørhed, som 
kunne være meget relevant for 
netop vores aldersgruppe. gustav 
deltog efterfølgende i vores 3. 
halvleg, hvor han uddybede sit tilbud. 
der viste sig udbredt tilslutning 
til at arbejde videre med emnet, 
og forsøge at finde en egnet dato. 
Samtidig afslørede gustav, at han 
ville melde sig ind i vores klub.

Næste nyhed 
der blev præsenteret, var et heldags-
arrangement med fuld forplejning 
på bgI akademiet i bjerre, tidligere 
kendt som bjerre gymnastik- 
og Idrætsefterskole, arrangeret 
i samarbejde med vores faste 
fysioterapeut minna. en træningsdag 
som vi kender den, men desuden 
suppleret med et socialt element. På 
trods af varigheden og afstanden til 
bjerre mødte hele 16 spillere op.
der startedes kl. 9.30 med velkomst 
ved minna samt et fristende og 
varieret tag-selv morgenbord. efter 
omklædning stod Knud aage klar 
med en helt ordinær træningstime på 
bgI’s kunstgræsbane. efter træning 
et tiltrængt bad inden middagen blev 
serveret på 4. sal med tilhørende 

tagterrasse og en imponerende 
udsigt.  en god dansk hakkebøf med 
rigelig brun sovs gjorde godt efter 
træningen. Næste punkt var en 
kombineret fortælle- og sangtime 
med skolens kursuskoordinator 
Jakob Skov. en mand med et 
utroligt smittende engagement for 
arbejdet med de unge mennesker. 
akkompagneret af sin guitar guidede 
han os igennem et par sange fra 
bgI´s egen sangbog.
Næste punkt på dagens program var 
en omgang på skolens lidt anderledes 
fodboldgolfbane. alle banens 
forhindringer bestod nemlig af flere 
nærmest museumsagtige udtjente 
landbrugsmaskiner, indsamlet på 
egnens gårde. en sjov og original idé. 
banen var ikke så svær som den i 
middelfart, men rummede alligevel 
pæne udfordringer for de fleste.
Til sidst samledes vi til kaffe og 
masser af lækker kage. minna 
rundede dagen af med en lille 
overraskelse.  Hun havde nemlig 
doneret en præmie til den, der havde 
gennemført fodboldgolfen med 
færrest spark.
det viste sig at være benny, der 
kunne tage den lange tur hjem til 
Sønderjylland med vin og et gavekort 
til en omgang fysioterapi. Ud fra 
responsen fra de deltagende måtte 
dagen betegnes som en kæmpe 
succes. en stor tak til minna og 
resten af bgI for dejligt værtsskab!

Fredag den �0. september 
oprandt så dagen for foredraget 
om knogleskørhed. gustav havde 
allieret sig med en virkelig ekspert på 

området, nemlig lokalformanden for 
osteoporoseforeningen i Trekants-
området, Lene Lebech. Lene driver 
desuden sin egen klinik, ”den 
Knogleskøre Fysioterapeut” i askov 
ved Vejen.
 Pårørende var også inviteret med 
til dette arrangement, der tiltrak 
23 deltagere. Foredraget var både 
underholdende og særdeles lærerigt, 
og Lene fremstod som en meget 
erfaren og kompetent formidler. 
der var masser af tips og gode råd 
omkring osteoporose, og jeg tror de 
fleste gik meget klogere hjem. Tak 
til både gustav og Lene for det gode 
initiativ. osteoporoseforeningen var 
vært ved kaffe/te og kage.

Besøg af fire studerende 
unge piger
Til træningen tirsdag den 4. oktober 
havde vi besøg af fire unge piger, der 
studerede Pædagogisk antropologi på 
aarhus Universitet. Som led i deres 
studie havde de bedt om lov til at 
følge vores træning. Vi forventede 
blot, at de ville iagttage fra sidelinjen, 
men de mødte friske og omklædte 
og insisterende på at deltage i træ-
ningen. Det fik de naturligvis lov til 
og klarede det særdeles flot. Til den 
efterfølgende 3. halvleg havde de 

medbragt lækkert hjemmebag, og de 
deltog alle meget aktivt i snakken og 
spurgte interesseret ind til både det 
rent sportslige og til vores sociale 
fællesskab. et virkeligt friskt pust med 
kvindelig deltagelse i træningen!

4 års fødselsdag
dagen efter var det holdets 4 års 
fødselsdag. det blev markeret to 
dage senere med to kæmpe lagkager. 
en planlagt fødselsdagsfest med 
ægtefæller viste der sig at være 
delte meninger om, så man enedes 
om, at gemme festen til næste år. I 
stedet besluttedes det, at invitere 
kvinderne med til årets julefrokost, 
som er programsat til fredag den 2. 
december i café VIc.

Vejle Cup
Fredag den 7. oktober skulle vi 
have været vært for Vejle cup, med 
deltagelse af naboerne fra Haderslev 
og esbjerg. Først måtte Haderslev 
melde fra, da de ikke kunne stille 
hold. da esbjerg senere måtte med-
dele, at også de var hårdt ramt af 
afbud, følte vi os nødsaget til at aflyse. 
Vi vil nu i stedet forsøge at finde en 
ny dag til foråret.

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

årsmøde
den 25. oktober var der indkaldt til 
vores første egentlige årsmøde med 
det formål, at få valgt et Spillerråd, 
bestående af formand, kasserer, 
referent og medlem af sportsudvalget. 
De fire, der måtte blive valgt, skulle 
så udgøre det nævnte Spillerråd for 
det næste år. de 18 fremmødte 
spillere valgte enstemmigt michael, 
Hans, Jens aage og Poul erik med 
bemyndigelse til i fællesskab at forestå 
den daglige drift, og med mandat til 
evt. at uddelegere specifikke opgaver.
 På et bestyrelsesmøde i Fc Pro-
stata ambassadørforeningen den 
2. november blev det fastlagt, at 
Harald Nielsen cup i 2023 afholdes 
i odense, fredag den 9. juni, mens 
årets indefodboldstævne finder sted 
i aarhus fredag den 17. februar med 
Lyseng som arrangør.
 Siden sidst har vi kunnet byde 
velkommen til endnu tre nye 
medlemmer. Foruden gustav, som 
jeg allerede har nævnt, er der tale om 
Per Vestergaard olesen her fra Vejle 
samt Peter Wolthers fra Skjold ude 
på Juelsminde-kanten. et hjerteligt 
velkommen til jer alle tre. n 
           Poul Erik

gårdmand Hans med 17 
”landbrugsmedhjælpere”
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Fodbold mister baneplads 
– men mulighed er opstået

Fodbold har længe vidst det. For 
snart to år siden henvendte Vejle 
Kommune sig til os med beskeden 
om, at de ønskede at udvide børne-
institutionen Vindmøllen, der 
grænser op til vores fodboldbaner 
(bane 2a). Vejle Kommune mangler 
institutionspladser, og de havde 
identificeret Vindmøllen som den 
mest oplagte at udvide. det var 
vi kede af, hvilket vi meddelte 
kommunen, og vi argumenterede 
samtidig for alternative løsninger.
 Vejle Kommune lyttede, og der var 
en fin dialog, men vi fornemmede, at 
uanset hvor gode argumenter vi kom 
med, så var beslutningen mere eller 
mindre truffet. 

Konstruktiv dialog
I stedet for at fokusere på de 
begrænsninger, som en udvidelse ville 
medføre, valgte Fodbold at fortsætte 
den konstruktive dialog. Ved hver 
en lejlighed gjorde vi opmærksom 
på, at vi var kede af beslutningen, for 
allerede med de nuværende baner 
mangler vi plads. men i forlængelse 
heraf gjorde vi os umage med at 
formulere, hvorledes Fodbold 
rammes af en baneinddragelse 
men også, hvad vi så af mulige 
kompensationsløsninger. der blev 
lyttet og noteret fra kommunens 
side af. Primært til vores ønske om 
en 50% udvidelse af kunstgræsbanen 
(dvs. ny 8-mands kunstgræsbane) 
samt et igennem mange år eksiste-
rende ønske om at få etableret en 
11-mands græsbane (”bane 9”).
 Førstnævnte vil kræve omlægning 
af græsbane til kunstgræs, mens 
der er plads til sidstnævnte nede 
bag den nuværende bane 8 (langt 
væk fra hallen). Vejle Kommune 

spillede muligheden for en såkaldt 
”goal-station” på banen, og Fodbold 
var med på denne idé. Særligt 
fordi Vejle Kommune antydede, at 
denne nok kunne etableres for en 
del af Vindmøllens anlægsbudget 
og samtidig kunne understøtte 
kommunens ønske om, at Vindmøllen 
skulle have en ”aktiv og idrætsvenlig 
profil”. Så Fodbold fornemmede, at 
vores strategi om ”noget for noget” 
måske kunne bære frugt.

Så blev det lidt besværligt
bedst som det gik godt, blev det 
faktisk skidt. Vejle Kommune havde 
noteret sig VSFs ønsker, tanker 
og behov for udvidelser, ligesom 
Vinding Skole forudses at vokse 
i de kommende år. desuden er 
trafikforholdene, særligt omkring 
skolens myldretidsperioder, farlige 
og ikke optimale. derfor besluttede 
byrådet, at der skulle afsættes en 
pulje på 350.000 kr. til arbejdet 
med en samlet udviklingsplan for 
området. Nu blev rammen for 
arbejde og drøftelserne pludselig 
udvidet, ligesom flere interessenter 
skulle med. det mest uheldige (set 
fra Fodbolds perspektiv) var dog, at 
arbejdet med Vindmølle-udvidelsen 
blev til et særskilt projekt, hvor vi 
pludselig ikke længere var med ved 
bordet. Så nu var vi ikke længere 
betryggede i strategien.

Udviklingsplanen
Fodbold har sammen med andre 
afdelinger under sportsforeningen, 
VIc samt Vinding Skole spillet en 
særdeles aktiv rolle i arbejdet med 
udviklingsplanen. et arbejde der 
blev afsluttet før sommerferien, og 
som blev udmøntet i en skriftlig 
udviklingsplan for området.
 Udover de førnævnte baneønsker 
indeholdt planen også en ny hal 2 
med springgrave til gymnasterne, 
flere omklædningsfaciliteter, et nyt 
motionsrum rykket op fra kælderen, 
cross fit-anlæg, ændrede adgangsveje 
til/fra hallen mv. Vejle Kommune 

estimerede med alle deres tillæg 
hele pakken til at koste omkring 51 
mio. kr. Planen indeholdt dog også 
et billigere og beskåret scenarie, 
hvilket parterne bag planen dog ikke 
bakkede aktivt op om. 

Kontakt til lokalpolitikerne
Udviklingsplanen blev tilsendt 
byrådets medlemmer med 
henblik på drøftelse og budget-
fremskaffelse senest på det årlige 
budgetforligsmøde, i år afholdt d. 13. 
september. Forinden havde Fodbold 
og de øvrige involverede gjort 
vores bedste for at vise og beskrive 
vores nuværende forhold samt 
fortælle mere om de formulerede 
ønsker og behov. Tidligt på året 
fik vi besøg af Dan Arnløv (Per 
olesen skulle også have været med, 
men han måtte melde forfald på 
dagen). Her fik vi en god drøftelse. 
Ikke mindst formulerede dan 
arnløv på mødet, at ”kommunen 
selvfølgelig ikke bare kan udvide på 
boldbanerne, uden at der findes en 
for Fodbold fornuftig kompensation 
herfor”.  desuden har Fodbold 
hele tiden noteret os, at vores 
tidlige involvering og konstruktive 
dialog højst sandsynligt har været 
med til at få en vigtig note indført i 
beslutningsreferatet fra det møde i 
byrådet, hvor politikerne besluttede, 
at Vindmøllen skulle udvides. Her 
blev det anført, at ”Kultur- og 
Idrætsudvalget understreger, at 
udfordringerne i sagen er et fælles 
anliggende for byrådet. Kultur- 
og Idrætsudvalget understreger 
derfor, at der i forbindelse med 
budgetforhandlingerne bør 
afsættes midler til at kompensere 
foreningerne i Vinding.” og efter 
sommerferien havde vi igen inviteret 
hele Kultur- og Idrætsudvalget på 
besøg. 
 denne gang mødte de lokale 
byrådsvalgte, alex Vejby Nielsen 
og Per olesen, op. Igen havde vi 
en fin drøftelse, men politikerne 
gjorde samtidig opmærksom på, 

at anlægsbudgettet så presset ud 
allerede inden dette lå fast, eftersom 
regeringen og KL for nyligt havde 
begrænset rammerne herfor. 
men vi mødte sympati, forståelse 
og fik afgivet budskabet om, at 
udviklingsplanen kunne udføres 
i etaper med et deraf mindre 
finansieringsbehov på den korte 
bane. men vi blev ikke lovet noget 
som helst, og vi er blevet fortalt, 
at den klassiske partidisciplin som 
typisk ses på christiansborg, ja 
den findes ikke på samme måde 
i byrådspolitik. endelig afsendte 
Fodbold sammen med formanden 
for hele idrætsforeningen kort før 
budgetforligsmødet en kort og præcis 
besked til samtlige medlemmer af 
Kultur- og Idrætsudvalget, hvor 
vi mindede om vores behov, det 
forudgående arbejde og drøftelser 
samt de afgivne ”løfter”

Budgetforlig
endelig oprandt dagen, hvor 
byrådspolitikerne skulle samles og 
indgå budgetforlig for de kommende 
år. Sent på aftenen modtog hoved-
foreningens formand besked fra 
mødet: ”3 mio. kr. til fodboldbanen…
 derudover ikke andre midler til 
idrætten”. og næste dag kunne vi 
så læse det mere officielt. I budget-

forliget anføres indledningsvis: ”Vejle 
Kommunes budgetaftale skal ses i 
lyset af årets økonomiaftale mellem 
KL og regeringen. den er indgået i 
en tid med stor usikkerhed og med 
den højeste inflation i 35 år, og det 
har i aftalen været afgørende, at der 
i kommunerne tages ansvar for at 
bidrage til at aktiviteten dæmpes. 
På den baggrund er rammerne for 
yderligere serviceudgifter begrænsede 
- samtidig skal anlægsinvesteringerne 
sænkes betydeligt i forhold til 
tidligere år”. og længere inde i 
forliget står så de famøse ord: 
”Forligspartierne ønsker at etablere 
et erstatningsanlæg for afgivet bane til 
daginstitutionsudvidelse. der afsættes 
derfor 3 mio. kr. i 2023 til Kultur- og 
Idrætsudvalget til en ny boldbane i 
Vinding.”. 

Hvad betyder det?
efter den første glæde over resultatet 
hurtigt havde lagt sig og den værste 
skuffelse over, at det ikke blev til 
mere (for både Fodbold samt de 
øvrige afdelinger, VIc og skolen) var 
væk, da opstod spørgsmålet: hvad 
betyder det egentlig? der blev taget 
kontakt til Vejle Kommune, men først 
ultimo oktober fik vi på et hurtigt 
møde mere at vide. Udviklingsplanen 
er umiddelbart forkastet, men kan 

muligvis findes frem igen. De 3 
mio. kr. skal gå til boldbaner - det 
være sig mere kunstgræs eller 
mere græsbaneareal. det er op til 
Fodbold at afgøre. Vejle Kommune 
opfordrede Fodbold til selv at tage 
initiativ til arbejdets udførelse - dette 
for at få mest muligt for pengene. 
og da der er tale om offentlige 
midler, skal vi gøre os overvejelser 
om bæredygtighedsforhold, indhente 
tilstrækkeligt med tilbud på arbejdet 
samt sørge for, at pengene bruges i 
2023 - ikke før eller derefter!

Hvad sker der så nu?
Fodbold har besluttet, at vi vil arbejde 
på etablering af flere kunstgræsbaner. 
Vi vil gå efter en model, hvor den 
nuværende bane udvides med et 
areal, der har en størrelse større 
end ½-delen af den nuværende bane, 
men som samtidig er mindre end den 
nuværende. optimalt set får vi en ny 
8-mands bane, en ny 5-mandsbane 
samt en goal-station. og netop dette 
valg giver rigtig god mening, idet 
pladsen på vores anlæg gør, at vi 
ellers vil få enklaver med græs, hvilket 
ikke er praktisk f.eks. i forbindelse 
med græsslåning. derfor går Fodbold 
nu i gang med at specificere opgaven 
yderligere samt indhente tilbud på 
opgaverne. Vi har en formodning om, 
at de 3 mio. kr. ikke slår til, hvorfor vi 
formentlig skal ud at finde godt 1 mio. 
kr. yderligere.
 Vi har ideer til, hvorledes vi 
med lidt held kan nå et stykke 
ad vejen, men skulle der være 
læsere, virksomheder eller 
virksomhedsejere i området, som 
har gode ideer til, hvorledes vi kan 
finde finansieringsmidler, så tag 
endelig kontakt til os. Vi vil søge 
fonde, sælge kvadratmeter og være 
opsøgende ligesom da den seneste 
bane skulle etableres, men vi er under 
et ekstremt tidspres!

masser af arbejde
der har godt nok været afholdt 
mange møder. både møder med 
kommunen, møder internt i Fodbold 
men også møder i forbindelse med 
Udviklingsplanen. det er dejligt, at 
det store arbejde har bragt os hertil, 
hvor vi nu er. Samtidig er vi i Fodbold 
meget bevidste om, at nu starter en 
ny etape, som kræver mindst lige så 
meget arbejde… n

af Henrik 
Farmann, 
næstformand 
VSF Fodbold
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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

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

Årets fyrværkeriudvalg
kan følges i kataloget fra 
Aalborg Fyrværkerifabrik
på hjemmesiden på 
www.vsf.eu/fodbold

Køb lokalt
- støt lokalt...

ODBOL
F D2023

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.

Vindinggård Center 13 . 7100 Vejle
Tlf. 7572 1866

vindinggaard-dyreklinik.dk
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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.fyrværkeri@gmail.com 

  ** fortæl hvornår du kan hjælpe
  ** fortæl hvilken afdeling / årgang, du har 
      relation til (ønsker at støtte)

et evt. overskud fra fyrværkerisalget 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 ….

Fra den 15. december vil der være mulighed for at 
lave oNLINe-bestillinger af fyrværkeri via vores 
hjemmeside på www.vsf.eu/fodbold
bestilte varer kan afhentes i åbningstiden de 5 
hverdage mellem jul og nytår 
– se åbningstiderne på plakaten.

belært af sidste års erfaringer tages der forbehold 
for både evt. udsolgte varer og for evt. ikke-
leverede varer fra Fyrværkeri-leverandøren  

(sidste år strandede en del varer under 
transporten og holdt nytår på skibe og i 
havne …..)

FODBOLD 
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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 
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og det er lige præcis, hvad denne 
herlige flok U13 spillere er, når serie 
3 spiller kamp.
 den dag jeg var forbi med 
kameraet, var det både regnvejr, 
koldt og mørkt.

 alligevel var der højt humør, glade 
sange og stortromme, da VSF tog 
imod bredballe IF.
         Wenche Thinnesen

Ægte supporters er 
trofaste og ukuelige

Alder ingen hindring for at spille 

veteranfodbold. Mads Junker fik 

overrakt blomster i forbindelse med 

80 års fødselsdagen. Her på billedet 

fotograferet sammen med en af de 

yngre på holdet.
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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 ��27

deadline til næste nummer af

Kontakt 
er fredag den �7. februar 202�

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..!

      

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
Lange-müllers Vej 8, 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

VSF Motion – dit lokale 
(og bedste) motionscenter
l åbent alle dage 05:00 til 22:00. 
l central placering i området, fri parkering og lette
  tilkørselsforhold.
l Vi råder over mere end 500 m2 lokaler

Vi har 
o alt i motionsmaskiner og træningsudstyr. 
o crossgym, Indoorcycling TrX Suspension Training, 
 og cirkeltræning.
o gratis programlægning/vejledning som bookes via
 hjemmesiden. 
o instruktører normalt hverdage 16:00 til 21:00 og
 søndag 10:00 til 12:00 men tjek lige hjem-mesiden
o uformel omgangstone og påklædning

l årlig pris 1.250 kr. 
(mulighed for måneds og halvårskontingent samt 
firmaaftaler)

Se indlægget andet steds i bladet

Deadline for Kontakt i 2023
Nr 1: 17. februar 2023
Nr. 2: 21. april 2023
Nr. 3: 11. august 2023
Nr. 4: 3. november 2023

Skriv det ind i kalenderen...

Kontakt nr. 3 . 2022 . 1DBU 
Fodboldskole

 - se side 18 -
VINDING

SPORTSFORENING

Kontakt
NR. 3 . AUGUST 2022 . 51. ÅRGANG

Vi 
ønsker 
alle en 
glædelig 
jul samt 
et godt 
nytår
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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


