Program

2013 - 2014

Velkommen til vores nye sæson
2013/2014
Her i denne folder finder du vores nye program for næste sæson med en del
nyheder.
Programmet er vokset siden sidste år og jeg håber at du vil få glæde af de mange
tilbud.
I folderen finder du bl.a.:
- en side med nye tiltag/hold som vi glæder os til at præsentere.
- oversigt over hold for børn
- oversigt over hold for voksne
- information om kontingent
Det som er yderligere nyt siden sidste år er at fra den 1.7.2013 er SUFF blevet en
del af EVGIF. Vi vil videreføre SUFF i samme ånd og ikke mindst med samme
aktivitetsniveau som det altid har været. Vi ser det som en styrkelse af vores
aktiviteter for børnene i vores lokalområde.
Som I vil kunne se i programmet mangler vi stadigvæk nogle trænere. Hvis du har
en træner i maven, eller kender én som kunne være interesseret, så hører jeg gerne
fra dig.
Vi ser frem til en aktiv og sjov sæson sammen med dig og dine børn.
Med venlig hilsen
Alexander Laning
Formand

Nyheder

SUFF, børn fra 3. kl. og op, tirsdag kl. 18.30 - 20.30
(SUFF står for Sdr. Vilstrup og omegns Ungdoms- og Frilufts Forening)

Som noget helt nyt i år hører SUFF med til idrætsforeningen, som en aktivitetsgruppe.
SUFF fortsætter som vi kender det fra tidligere, med masser af sjove aktiviteter med hjælp fra
forældre.
Vi tilbyder stadig forskellige inden-og udendørs aktiviteter i løbet af sæsonen og det kan f.eks.
være fri leg i salen, en tur i svømmehallen, bowling, bål på bålpladsen bag skolen - og så er der
selvfølgelig opstarts-turen i september.
For at kunne opretholde de mange aktiviteter i SUFF er det nødvendigt at forældrene inddrages
og det betyder at forældrene får tildelt 3-4 vagter på en sæson. Opgaven består i at holde øje
med de unge og deltage i den aktivitet, der er den pågældende klubaften. Det er både hyggeligt at
være sammen med egne børn, men også dejligt at lære deres kammerater og forældre at kende
på en uformel måde.
Forældre er altid velkommen til at komme med ideer og kommentarer til SUFFs arbejde!

Golf for børn
Som en af vores nye aktiviteter kan vi i den nye sæson tilbyde golf for børn.
I samarbejde med Birkemose Golfklub tilbyder vi golf for børn fra 5-16 år.
Sammen med nogle dygtige trænere vil børnene blive introduceret til golf. Vi øver os sammen på
den lille bane for at lære at spille, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden at vi også øver
os på driving, range og putte banen.
Det er også vigtigt at vi har det sjovt sammen, mens vi lærer golf at kende

Tilbud til børn
Tumlingetid, børn 1-3 år med mor/far
Torsdag kl. 16.30-17.30, Træner: Mangler træner
Gymnastik for tumlinge og deres mor/far. Alle børn og vokse leger med! Kom til sjov bevægelse til
glad musik og masser af genkendelighed med små lege, sange, hop og dans. Vi leger højt og lavt,
triller, kravler, løber og snurrer på redskabsbaner med gode udfordringer for alle.

Mini-Trolde, børn 3-4 år
Onsdag kl. 15.30-16.30, Træner: Mangler træner
Mini-trolde er for de mindste børnehavebørn og byder på masser af fart og glæde. Vi øver os i
basale gymnastikfærdigheder og leger til rytmisk musik. Redskabsbaner bruges til aktivt at få
fornemmelse for kroppen og udfordres motorisk samt opleve glæden i bevægelsen.

Troldeunger, børn 4 – 6 år
Onsdag kl. 16.30-17.30, Træner: Grethe og Søren Bloch, tlf. 75565773
Vi skal være rigtig aktive, løbe, hoppe, danse etc. Der skal være mulighed for individuel og motorisk udvikling. Vi skal bruge redskaberne og vigtigst af alt skal vi have det sjovt.

Turbotøser, piger 0. – 3. klasse
Torsdag kl. 14.35-15.30 , Trænere: Birgitte Svane og Christina Neumann Lindbæk Jensen. tlf
29900773/29453499
Et hold med sjov og udfordrende gymnastik for friske piger. Vi arbejder med små rytmiske serier
og danse til god musik, og øver os i behændighed og spring på redskaber. Der vil være et højt
aktivitetsniveau, plads til leg og til at lære nyt.

Juniormix, børn fra 3. – 6. klasse
Torsdag kl. 15.30-16.30 , Trænere: Birgitte Svane og Christina Neuman Lindbæk Jensen. tlf
29900773/29453499
Holdet henvender sig til piger og drenge der kan lide at bevæge sig til god musik og gerne vil lære
at stå på hænder, lave akrobatik, saltoer, flik-flak, kraftspring mm. Er du klar til at få sved på panden, have det sjovt og lære noget nyt, så mød op til Juniormix.

Mini Parkour, drenge 0.klasse – 1. klasse
Tirsdag kl. 16.30-17.30, Træner: Esben Justesen, tlf. 28114305
Vi skal lære at hoppe/bevæge os fra sted til sted, samt lære at falde på den helt rigtige måde så vi
ikke slår os. Desuden skal vi have det sjovt med en masse gode lege.

Parkour, drenge 2. klasse og op
Tirsdag kl. 17.30-18.30, Træner: Esben Justesen, tlf. 28114305
Vi skal øve os i at bruge vores omgivelser til at komme fra sted til sted, på en sjov og kreativ
måde. Synes du at det kan være sjovt at udfordre kroppen med nogle lidt anderledes spring og
hop, så er parkour helt sikkert noget for dig. Er vejret til det, træner vi også udenfor, så husk at
have tøj med til både uden- og indendørs aktiviteter.

Golf for børn (Birkemose Golf Club)
Mandag kl. 16.30 - 18.00
Som en af vores nye aktiviteter kan vi i den nye sæson tilbyde golf for børn.
I samarbejde med Birkemose Golfklub tilbyder vi golf for børn fra 5-16
Sammen med nogle dygtige trænere vil børnene blive introduceret til golf. Vi går sammen over
den lille bane for at lære at spille golf. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden at vi også øver
os på driving range og putte banen.
Det vigtigste er dog at vi har det sjovt sammen mens vi lærer golf at kende.

SUFF, børn fra 3. kl. og op
tirsdag kl. 18.30 - 20.30
Vi skal hygge os med diverse lege, spil, bål og spændende aktiviteter, både på og udenfor skolen.

Sommerfodbold
for både drenge og piger i 0. – 4. kl.
Vi træner på skolens sportsplads fra uge 17 til og med uge 26. mere info senere
Vi starter torsdag den 29. april og slutter til sommerferien.
Prisen er 100 kr. for medlemmer af idrætsforeningen, og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Vel mødt!

Voksenhold
Fitness
Mandag kl. 18.00 – 19.00, Træner Lisa Zoffmann, 21966051
Kom i form på et hold med høj puls og opstramning af mave, baller og lår! Holdet er for dig der
gerne vil styrke hele kroppen og samtidig få pulsen i vejret. Vi laver motion hvor alle kan være
med og vi spilder ikke tiden! Vi får sved på panden og med god musik går det som en leg. Vi laver
stående og liggende gulv-øvelser samt pilates- og yoga-inspireret balance- og styrketræning. Giv
dig selv en time om ugen til at være sammen med os og kom i bedre form!

Step/aerobic
Torsdag kl. 18.00 – 19.00, Træner: Bente Andersen
Er du til puls- og styrketræning samt koreografi, kan dette hold give dig sved på panden. Med
stepbænke og god musik vil der blive opbygget et par serier og du vil blive udfordret med konditionstræning. Desuden trænes ryg, mave og lår gennem øvelser med f.eks elastik. Kom hvis du
tør at tage udfordringen op – og nyd en træning der også giver plads til et godt grin.

Volley for sjov
Tirsdag kl. 20.00 – 22.00, Træningssted: Lyshøjskolen Træner Alexander Laning, 20252119
Trænger du til noget motion i en hyggelig og afslappet atmosfære, hvor det sociale står højt på
dagsorden, så er ”Volleyball for sjov” lige noget for dig. Holdet består af spillere i forskellige aldre
som måske tidligere har spillet volley eller kun næsten kan få boldene over nettet. Med andre ord,
her er der plads til alle. Vi spiller for sjov, der er ingen træner tilknyttet, men mellem spillerne finder
vi en holdleder. Vi spiller i Lyshøjhallen sammen med Volley for voksne. Fra dem kan vi garanteret
få hjælp hvis vi vil.

Volley for voksne

Tirsdag kl. 20.00 – 22.00, Træningssted: Lyshøjskolen Træner Alexander Laning, 20252119
Vil du gerne teste dit konkurrencegen inden for Volleyball? Så er Volley for voksne noget for dig. Vi
spiller Volleyball på motionsplan, så selvfølgelig er der plads til hygge og smil. Vi spiller DGI-turnering som foregår på hverdagsaftener i løbet af sæsonen. For dem som gerne vil, tilmelder vi os til
stævner rundt omkring i vores region. Vi træner og spiller for at blive bedre. Mød op til en uforpligtende træningsaften eller tage fat i vores træner.

Vild med dans for voksne
Mandag kl. 19.00 - 20.15 Øvede/let øvede, Grethe Koldkjær & Jørgen Sørensen, 75556215
Vi danser engelsk vals, cha-cha-cha, quickstep, jive, tango og lærer nye variationer.

Mandag kl. 20.15 - 21.30, Begyndere, Grethe Koldkjær & Jørgen Sørensen, 75556215
Vi danser engelsk vals, cha-cha-cha, quickstep og jive, og vi går frem i et tempo, hvor alle kan
følge med.
Begge hold er åbent for såvel par som singler, men kommer du som single er det op til dig at finde
en dansepartner.
Hvis der er stemning for det, kan vi drikke vores medbragte kaffe når vi er færdige med at danse.

Hold oversigt
Mandag		

16.30 - 18.00 Golf for børn (Birkemose Golf Club)
18.00 - 19.00 Fitness.
19.00 - 20.15 Vild med dans for voksne. (Øvede/let øvede)
20.15 - 21.30 Vild med dans for voksne. (Begyndere)

Tirsdag

16.30 - 17.30 Mini Parkour for drenge (0. - 2. kl)
17.30 - 18.30 Parkour for drenge (2. kl. - Op )
18.30 - 20.30 SUFF (Børn 3. kl. og op)

Onsdag

15.30 - 16.30 Mini-trolde (3-4 år)
16.30 - 17.30 Troldeunger (4-6 år)

Torsdag

14.35 - 15.30 Turbotøser (0. - 3.kl)
15.30 - 16.30 Juniormix (3. kl – 6. kl)
16.30 - 17.30 Tumlingetid (Børn 1-3 år med forældre)
18.00 - 19.00 Step
20.00 - 22.00 Volleyball (Lyshøjhallen)
Sæson opstart uge 36
Sæson opstart, Vild med dans uge 38
Du kan også leje badmintontider på Eltang skole, mail til EVGIF herom.
Der trænes på Eltang Centralskole
(Med mindre andet er anført)

Med venlig hilsen EVGIF
www.fællessiden.dk
mail: evgif11@gmail.com

Jern og metal
Idrætsforeningen har startet en jernindsamling. Salget heraf går
ubeskåret til Idrætsforeningens aktiviteter.
Støt din idrætsforening, sorter dit metal affald fra og smid det i
foreningens container, f.eks. på vej ind til containerpladsen eller
når du kører dine børn i skole/daginstitution.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Allan Clausen
på tlf. 26253999

Containerne er placeret:
Hulskovvej 11, Sdr. Vilstrup
Eltang skole (for enden af skolens parkeringsplads)
Tak til HJ Hansen for sponsorering af containere.
Tak til Peter Klinge for pladsen på Hulskovvej.
Tak for dit bidrag fra Eltang og Vilstrup Gymnastik og
Idrætsforening.

Eksempler på jernskrot:
Komfur/ Emhætte/ Mikrobølgeovn
Opvaskemaskine/Vaskemaskine/Tørretumbler
Radiator/Jernrør
Brændeovn/Brændefyr/Oliefyr
Varmtvandsbeholder/Ekspansions beholder/Akkumulerings tank
Cykler/Græsslåmaskiner
Affaldsstativer/Trillebør/Postkasser/ Havegrill
Parabol/antenne
Tagrender (jern el. zink)
Donkraft
Strygebræt/tørrestativ
Landbrugsredskaber
Blandingsbatteri/Køkkenvask
Div. møbeldele af metal
Øl og sodavands dåser
Gryder, potter og pander
Trampoliner/ Jernreoler
Gamle støbejerns badekar
Div. Værktøj af metal
Div. Bil/ scooter dele af metal/ Div. Motorer
Bil fælge
Alt i kobber, messing, aluminium og rustfri stål
Elkabler
Og meget andet…

Ting der ikke må komme i containeren:
Køleskabe
Frysere
Olietanke (kun efter aftale med Allan Clausen)
Elektronik

Tak til Birkemose Golf Club
for jeres uvurderlige støtte til idrætsforeningen
igennem hele sæsonen.
Vi glæder os til et godt samarbejde i 2013-2014

Også en stor tak til vores øvrige sponsorer

Priser
Medlemskab
EVGIF/kontingent
Tumlingetid
Mini-trolde
Troldeunger
Mini-parkour
Parkour
Turbotøser
Juniormix
SUFF
Golf for børn
Sommerfodbold
Fitness
Volleyball for sjov
Volleyball for voksne
Vild med dans for voksne
Step/aerobic

150 kr. pr.person.
300,- kr. (1 voksen og 1 barn)
300,- kr.
300,- kr.
300,- kr.
300,- kr.
300,- kr.
300,- kr.
250,- kr. Uanset medlemskab i EVGIF
Kommer senere
100,- kr. / 150,- kr. For ikke-medlemmer
250,- kr.
300,- kr.
450,- kr.
300,- kr. (1 voksen)
250,- kr.

Badminton
Passiv medlem

Baneleje kr. 625,- pr sæson
150,- kr

	
  

Alle priser er pr.person for deltagelse på holdet hele sæsonen, medmindre andet er påført.
På alle børnehold er 1 t-shirt inkluderet i prisen.
Der betales altid kun for et medlemskab/kontingent + de hold man tilmelder sig.
Hvis du tilmelder dig Fitness, vil prisen være 250,00 kr + kontingent kr. 150,00 = 400,00 kr.
Tilmelder du dig 1 hold mere f.eks Step, vil prisen være; kr 250,00 (fitness) + kr 250,00 (Step)
samt 1 x kontingent kr.150,00 = kr. 650,00.
Kontakt evt. formanden, Alexander Laning, telefon: 20 25 21 19
Email: evgif11@gmail.com

Hold øje med os på facebook/EVGIF eller www.fællessiden.dk
hvor vi opdaterer med nyheder og vigtige informationer

Kalender

Uge 36: Opstart

Uge 38: Vild med Dans opstart
Uge 40: Skolekomedie (Alle aktiviteter i hallen er aflyst)
Uge 42: Efterårsferie
Torsdag d. 14. og Torsdag d. 28. november: Banko på Eltang Skole
Torsdag den 19. december: Fælles juleafslutning
Fra den 21. december 2013 til og med den 1. januar 2014: Juleferie
Uge 7, 2014: Vinterferie
Marts: Gymnastikopvisning
Uge 17: Opstart sommerfodbold

April: Generalforsamling
Juni: Store Legedag

N
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vin!

ote)

STIK DIN

NABO
NABO
STIK DIN

- Og vind få 2 flasker vin!
(Hvis din anmeldelse giver pote)

- Og vind få 2 flasker vin!
(Hvis din anmeldelse giver pote)

Har du en nabo som fx:

Har du en nabo som fx:

- Går med en (hjælpe-)træner i maven?

- Går med en (hjælpe-)træner i maven?

- Vil lave kaffe til gymnastikopvisningen?

- Vil lave kaffe til gymnastikopvisningen?

ter?

- Kan opstille borde/stole til div. arrangementer?

kospil?

- Kan være gevinstjæger til vores lokale bankospil?

amfund, så ”stik”

- Kan opstille borde/stole til div. arrangementer?

- Kan og vil…..???????????????????

Brænder din nabo for at bevare vores lokalsamfund, så ”stik”
ham/hende på evgif11@gmail.com

- Kan være gevinstjæger til vores lokale bankospil?
- Kan og vil…..???????????????????
Brænder din nabo for at bevare vores lokalsamfund, så ”stik”
ham/hende på evgif11@gmail.com

