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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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Modtager du ikke Kontakt så send en mail til Otto Leyotto.ley@post.tele.dk
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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

Velkommen til 2022
Nyt år og så er foråret på vej, eller 
er det? Her midt i februar ser det 
hele meget vådt og kold ud, og 
metrologerne har næsten allerede 
bekendtgjort at det er den vådeste 
februar nogensinde. Heldigvis ved vi, 
at det kun er et spørgsmål om tid før 
regnen stilner af og solen og varmen 
vender	tilbage.	Mon	ikke	de	fleste	af	
os ser frem mod det igen bliver lunt 
udenfor.

Regnen er en udfordring
Alt den regn udfordre vores 
faciliteter. Både i hallen og på 
kunstgræsbanen giver regnen 
problemer. I hallen oplever vi alt 
for ofte, at det ikke kun regner 
udendørs,	men	også	på	vores	fine	
halgulv. Vi må se om kommunen, 
der står for vedligehold af de 
ydre rammer på hallen, snart får 
løst det. også kunstgræsbanen 
”lider” under den megen regn. 
Her lyder den seneste bulletin fra 

kunstgræsforeningen, at løsningen er 
ekstra dræn, som etableres i løbet 
at foråret. Der er helt sikkert mange 
fodboldspilere, der gælder sig til lidt 
mindre vand på banen.    
 Som man kan læse mere om på de 
følgende sider er Vejle kommune i 
gang med at kigge på hele området 
omkring Vinding skole, hallen og 
banerne. Det vides ikke om det er 
kommet som en overraskelse for 
kommunen, at børnetallet stiger 
kraftigt i Vinding-området, men 
antallet af nye boliger peger jo i den 
retning. Nu skal daginstitutionerne 
i Vinding udvides, og da både 
sportsforeningen og skolen længe 
har været interesseret i bedre 
tilkørselsforhold til området, er 
man samme med kommunen ved 
at se på de fremtidige løsninger for 
området. Samtidig er det foreningens 
håb, at indendørs faciliteterne snart 
udvides, hvilket kun kan opnås med 
flere	kvadratmeter	under	tag.	Den	

optimale løsning 
vil være en hal 2, 
men vejen dertil 
er meget lang. 
 Udfordringen 
for Vinding 
Sportsforening 
er, at pladsen er 
trang både ude 
og inde. Da vi 
samtidig kan se 
frem	mod	flere	
børn, og generelt 
flere	indbyggere	
i Vinding og 
Mølholm 

området, kan vi forvente endnu 
større behov for sportsfaciliteter. 
En eventuel hal 2, udvidelse af 
institutionerne eller ændringer i 
trafikforholdene	må	derfor	ikke	tage	
plads fra vores i forvejen begrænsede 
faciliteter. Arbejdsgruppen med 
kommunen, skolen, VIC og VSF 
har derfor et stort arbejde med, 
at udforme en udviklingsplan som 
forhåbentlig kan få opbakning i 
Byrådet.  

Gymnastikopvisning
I VSF er forårssæsonen godt i gang, 
og bladre man videre i Kontakt kan 
man læse om mange af de aktiviteter, 
der er i foreningen de kommende 
måneder. En af forårets helt store 
begivenheder er gymnastik opvisning. 
Efter	to	års	aflysninger	kan	der	nu	
endelig afholdes gymnastik opvisning 
lørdag den 19. marts. Alle gymnaster 
glæder sig, og for alle os andre 
er det en anledning til at komme 
forbi Vinding hallen, og se hvad 
gymnastikafdelingen kan udrettet.

Jens Rindom hædret
ryggraden i Vinding Sportsforening 

er alle vores frivillige trænere og 
ledere, der sammen er årsagen til, 
at foreningen er så velfungerende 
som tilfældet er. Som formand er det 
vanskeligt, for ikke at sige umuligt, 
at fremhæve den ene frem for den 
anden - alle gøre en kæmpe indsats. 
Men indimellem må man dog gøre 
en undtagelse. I november blev en 
af dem, der trækker en stor del af 
læsset - Jens rindom, hædret med: 
DBU Jylland region 3 gør en forskel-
pris 2021. Jens yder et kæmpe stykke 
arbejde for foreningen, og prisen fra 
DBU er yders velfortjent. Så også 
fra formanden skal der lyde et stort 
tillykke med prisen og tak for det 
store arbejde, der gennem årene er 
lagt i Vinding Sportsforening.
 Til alle i Vinding Sportsforening 
velkommen til et nyt og spændende 
år. Vi håber det bliver et godt år i 
alle afdelinger, og ser med spænding 
frem mod udviklingsplanen for 
området, der måske vil vise hvordan 
vores faciliteter kommer til at se ud 
i fremtiden. Indtil vi ser mere til den, 
en opfordring til alle i Vinding og 
Mølholm til at komme forbi hallen og 
banerne og se hvad der sker i VSF i 
den kommende tid.

Carsten Willemoes
Formand Vinding Sportsforening    

Café VIC
VIndIng Idræts Center
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Aktiviteter i Café VIC
Arrangør Vinding Idræts Center

Torsdag den 31.3.2022 kl. 18.30

Familiebanko
– dørene åbnes kl. 17.30
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle

Børn, unge, ældre – alle er velkomne til en hyggelig aften med bankospil.
Der vil være flotte præmier og mange sidegevinster.
I pausen vil der være en gættekonkurrence.
Pris pr bankoplade kr. 20, 3 stk. for en 50’er. 
Mulighed for køb af toast, pizzasnegle, pølser, øl, sodavand, kaffe og slik.
Tilmelding ikke nødvendig.
Gevinster for mere end 11.000 kr. Tak til vores sponsorer.
Blomsteriet, Brugsen Vindinggård, Buch Fashion Wear, Carlsberg, Dankaf, Harritz,  Havnens Vin og Tobak, Middelfart 
Sparekasse, Mølholm Radio, OK Benzin, Rema Vinding, Sannes Malerforretning, Tønnes & Ulstrup, Vinding Cykelcenter, 
Vindinggård Apotek, Vindinggård Mad og Vin, Østjysk Serviceudlejning.

Onsdag den 4. maj 2022 kl. 18.30-21.00

Vores unges færden på 
de sociale medier
Sted: 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 kage
Arrangementet 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)

Fredag den 17.6.2022 kl. 20.00
Koncert med Tørfisk
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
Glæd dig til denne aften.
Tørfisk er efter eget udsagn Danmarks ældste boyband.
Gruppen blev dannet i 1981 og består af de fire medlemmer Anker Hviid, Bent Kirk, Egon Kirk og Bent Bro.
Bandet forener irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster. Koncerterne krydres med 
røverhistorier og underholdning på topplan.
Altid med stor spilleglæde, glimt i øjet og en typisk vestjysk charme.
Koncerten vil blive en blanding af både det nye og det velkendte.
Entre kr. 200
Billetter kan købes via vores hjemmeside VSF.eu fra den 1.5.2022 

vic

Af Klaus Kristensen, Forman for VIC
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Vintergåtur med guide
Søndag den 16.1 havde VIC arrangeret en vintergåtur med naturvejleder Finn 
Lillethorup fra Økolariet som guide. Turen gik fra Vinding Idræts Center til 
skoleskoven, Mølholm ådal og retur. Selvom vejret bestemt ikke var med 
os, blev det en bragende succes med lige godt 90 deltagere. rigtig mange af 
deltagerne sluttede af i cafeen med boller og kakao.  n

 Finn fortæller om hasselbusken, der allerede er klar til foråret.

Vinding Idræts Center
Endelig ser det ud til at vi nu kan 
slippe for alle restriktioner som følge 
af Covid 19. Væk med de trælse 
mundbind og dejligt at vi nu igen kan 
se alle de glade smil, der møder en, 
når man færdes i vores idrætscenter. 
Mange bliver stadig smittet, så vi 
skal stadig huske de gode regler vi 
har indarbejdet med rengøring og 
afspritning - så det bibeholder vi.

Udviklingsplan for området 
omkring hallen
Udvalget har haft de første møder og 
alle berørte parter er kommet med 
deres ønsker. opgaven nu er at få 
alle ønsker prioriteret og indplaceret 

på det beskedne areal, vi har omkring 
centret. Det er en meget vanskelig 
opgave. Kommunen forlanger, at 
nye faciliteter skal kunne bruges af 
så mange som muligt, hvilket vi er 
meget enige i.

Der er lang vej endnu
Udviklingsplanen skal være færdig, 
så den kan behandles sammen 
med kommunens budget for 2023. 
Såfremt den bliver positivt modtaget, 
så	kommer	opgaven	med	at	finde	
finansiering	til	projektet.		Så	hvis	alt	
flasker	sig,	kan	vi	håbe	på,	at	noget	
af det står færdig ultimo 2024 eller i 
2025.

Arrangementer i vic
Vi fortsætter med at lave 
arrangementer i VIC regi stort set 
hver måned. Forårets aktiviteter er 
nu også planlagt. Når dette blad af 
Kontakt udkommer, har vi afholdt 
spilleaften, hvor cafeen var fyldt 
med alle former for spil. Bliver det 
en	succes,	vil	vi	åbne	op	for	flere	
af disse aftner. En del af spillene er 
tillige indkøbt, så vi kan låne disse ud 
i forbindelse med almindelig udlejning 
af vores lokaler.
	 I	november	måtte	vi	aflyse	vores	
bankospil.	Vi	fik	rigtig	mange	gaver	
af vores sponsorer. Nu er ny 
dato fastsat, og vi håber på stort 
fremmøde, selvom vi nu arrangerer 
det på en hverdagsaften.
 Børn og unges brug af sociale 
medier skræmmer og begejstrer. 
Derfor arrangerer vi i samarbejde 
med Vinding og Mølholm Skole samt 
SSP et arrangement, hvor temaet 
er de sociale medier. Det er vores 
opfattelse at de sociale medier fylder 
mere og mere i vores børn og unges 
hverdag på godt og ondt. Mange 
voksne er i tvivl om, hvordan man 
bedst muligt guider og vejleder børn 
og unge til at færdes sikkert og godt 
på de sociale medier.
 Forældre, voksne der har med 
børn at gøre, unge (udskoling) og 
andre interesserede bør ikke gå glip 
af denne aften, så vi håber på at dette 
aktuelle emne vil lokke rigtig mange 
til. Tilmelding skal ske til Vinding eller 
Mølholm skole - se nærmere under 
aktiviteter i Cafe VIC.
 Juni måneds arrangement er 
et scoop. Det er lykkedes os at 
lokke TØrFISK - Danmarks ældste 
boyband til Vinding. Det er vi stolte 
over og vi håber på en rigtig fest 
denne aften. Det er næsten 20 år 
siden at TØrFISK sidst var i Vinding, 
og rigtig mange husker endnu den 
aften - den må gentages.
 Vores mål i VIC er at gøre vores 
idrætscenter til et sted, hvor alle 
er velkomne til at dyrke idræt og 
andre aktiviteter. Cafeen må gerne 
blive et samlingssted for alle, der har 
tilknytning til vores område. n

Klaus Kristensen
Formand 
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HALvNi-kLUbbEN
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Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66
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Jacob skal male Vejle gul
Spændende foredrag med 
Jacob Rasmussen, der er 
vejle kommunes ansvarlige 
for Tour de France-etapen  i 
vejle
 
Tekst: Mogens Gregers Madsen 

Det er blevet kaldt den største 
sportsbegivenhed i Vejles historie, 
når Vejle 3 juli i år er startby for 
tredje etape af Tour de France.
 Vi har talt med Jacob rasmussen, 
der er projektleder i Vejle Kommune 
for Tour de France i Vejle. Han er 
foredragsgæst i HALVNI klubben 16. 
marts i Vinding Idræts Center. og 

som altid er det klokken 8.30 og alle 
er velkomne.
 Jacob rasmussen vil fortælle 
om sit arbejde og om de mange 
forberedelser, der lige nu er i gang 
forud for løbet. 

• Der er formuleret nogle klare 
målsætninger for Tour-festen, 
fortæller han.

 Det er blandt andet ønsket om 
at holde en gul folkefest for alle 
- både cykelentusiasterne og de 
mange, der blot ønsker at være 
en del af festen og fællesskabet. Vi 
vil sikre en god afvikling af selve 
etapen og dagene omkring, så alle - 

professionelle som private, turister 
så vel som herboende - efterlades 
med et positivt indtryk af Vejle 
Kommune.

 Han fortæller videre, at der 
allerede er mange spændende 
initiativer i gang. Store som små 
projekter.

• Det er for eksempel de gule 
Vejle blomster i Slelde, grupetto 
(cykelfestival), involvering 
af daginstitutioner, skoler, 
virksomheder og foreninger. 
Frivilligindsatsen er enorm og en 
vigtig legacy for os. Mange events 
og aktiviteter komme rmed  i 
vores 100 dages program som 
starter 23. marts.

 Tour de France ruten i Vejle 
Kommune omfatter 52 kilometer 
vej, og der vil være rigtig mange 
steder, hvor man kan opleve 
verdens største cykelløb på 
nærmeste hold.

•	 Men	der	kommer	nok	flest	i	
de fanzoner vi etablerer og i 
startområdet ved Fjordenhus, siger 
Jacob rasmussen.

Jacob Rasmussen er Vejle Kommunes 
Tour de France koordinator. Foto: Vejle 
kommune

Feltet sendes afsted fra pladsen foran Fjordenhus. Foto: Pressefoto Fjordenhus / 
Anders Sune Berg

 Han har et godt råd til de mange, 
der vil se Tour de France.

• Kom tidligt, og tag cyklen eller gå, 
hvis det er muligt. og så vil jeg 
opfordre til, at man pynter langs 
ruten og også gerne selv er klædt i 
Tour-udstyr.

• - Det er en once in a lifetime 
oplevelse.

 Du kan læse meget mere om Vejle 
Kommune og Tour de France på 

www.tour.vejle.dk
 Det koster 70 kroner at deltage 
i arrangementerne, 50 kroner hvis 
man er medlem af Vinding Idræts 
Center. For det beløb får man udover 
foredraget, kaffe, rundstykke og en 
lille skarp. n

Morten Teilmann-Jørgensen, Halvni-
Klubbes foredragsholder den 20. april.

HALVNI klubben
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- hvis du vil
vide mere om

din by og dem, 
der bor der...

Kongernes Jelling.

Foredrag i april
Tour de France feltet 
kommer også forbi de berømte Jelling 
Sten og Kongernes Jelling. og i april, 
nemlig den 20. april, er lederen af 
Kongernes Jelling, Morten Teilmann-
Jørgensen gæst i HALVNI klubben.
  En af de helt store publikums-

magneter i Vejle Kommune er 
Kongernes Jelling. Det moderne 
museum fortæller historien om 
kongeborgen, de to høje og de to  
berømte Jellingsten. Morten Te-
ilmann gæster klubben og fortæller 
om museet.  

 Morten vil også fortælle, hvorfor 
Tour de France og Harald Blåtand 
har en del til fælles.  n
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vide mere om

din by og dem, 
der bor der...

Foredrag i marts
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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

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

Takst:Charlotte Kjær 

Natminton
Sammenholdet blandt spillerne blev 
styrket og alle havde en rigtig god 
oplevelse, da vi afholdt natminton 
for første gang i badmintonafdelingen 
lørdag den 8. januar i Vindinghallen. 
Her	fik	omkring	60	børn	og	deres	
forældre spillet badminton på en helt 
ny og anderledes måde. Der blev 
spillet i mørke med både selvlysende 
fjerbolde, linjer og net.
 De tilmeldte var delt i to hold, 

hvor U 11 og Miniton spillede sidst 
på eftermiddagen og sluttet med 
lasagne i CafeVIC, mens U 13 og 
U 15 startede med fælles spisning og 
gik	i	hallen	bagefter.	Alle	fik	spillet	
næsten to timer med masser af god 
underholdning, forskellige aktiviteter, 
spil, kampe og fri leg med lysende 
fjerbolde henover nettene. 

Ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen er der nu 
etableret et Minitonhold for 
børn i alderen 5-8 år og deres 
søskende, der træner hver tirsdag 
i Mølholmhallen kl. 15.45–16.45. 
Interessen er stor, og børnene er 
fulde af gå-på-mod og energi. Nogle 
af børnene kommer direkte fra SFo, 
mens andre kommer sammen med 
deres forældre, der også er friske på 
at hjælpe og spille med – stor tak til 
jer.	Der	er	plads	til	flere	på	holdet,	
så alle interesserede kan komme og 
være med i løbet af foråret. 
 også ungdomsspillerne er fuld 
gang og træner op til tre gange om 
ugen.
	 De	fire	hold,	som	er	med	i	
holdturnering, er kommet godt i 
gang	og	har	spillet	flere	kampe	både	
ude	og	i	Vinding	på	trods	af	flere	
aflysninger	på	grund	af	Corona.	

FleksiFjer
Der er fortsat stor tilslutning til 
fleksifjer,	som	nu	har	over	30	

Badminton

tilmeldte spillere. Holdet træner 
mandag aften, hvor hallen er fuld 
af glade og energiske spillere fra 
kl.	20.45	og	flere	timer	frem.	Der	
er	plads	til	flere	på	holdet,	så	kom	
endelig, hvis ketchen og du trænger til 
motion mandag aften.

Som noget nyt kan du nu leje en 
bane fredag aften i tidsrummet fra 
kl. 18-21 (50 kroner pr. time) ved 
at besøge vores Facebook side: VSF 
Badminton Baneudlejning. Her kan 
du uforpligtigende spille med familie 
og venner – huske blot ketchen og 
boldene.

klubmesterskab
I år afholder vi klubmesterskab 
for både ungdomsafdelingen og 
seniorafdelingen lørdag den 14. maj 
i Vindinghallen. Vi håber på stor 
tilslutning fra spillerne i alle aldre i 
både single, double og mixdouble, så 
der kan spilles en masse gode kampe, 
fællesskabet kan styrkes og alle kan få 
en sjov oplevelse. n

�0    . Kontakt nr. 1 . 2022 Kontakt nr. 1  . 2022    . ��

Se træningstiderne på næste side è



��    . Kontakt nr. 1 . 2022 Kontakt nr. 1  . 2022    . ����    . Kontakt nr. 1 . 2022 Kontakt nr. 1  . 2022    . ��

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
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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
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

Har du lyst til at prøve at spille

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

TRÆNINGSTIDER 

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

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

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

Mandage kl. 19.00 – 20.40
Motionister (Voksne)

Fredage kl. 15.30 – 17.00 
For hele ungdom.

Fredage kl. 17.00 – 19.00
Motionister (Voksne)

FleksiFjer (18 - 65 år)
Her møder du bare op uden fast makker.
Hver mandag kl. 20.45 - 23.00 i Vinding.

Mølholm hallen:
Tirsdag 15.45 – 16.45
Miniton fra 3-8 år med forældre. 
Søskende er også velkomne.

Tirsdage kl. 20.30 – 22.00
Motionister (Voksne)

SPØRGSMÅL

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

Onsdage 15.30- 17.00
For hele ungdom

Lørdage kl. 10.00 – 11.30
Miniton fra 3-8 år med forældre. 
Søskende er også velkomne.

Der er træ
nere på 

til alle træninger. 

Kom og se, om det 

er noget for dig.

��    . Kontakt nr. 1 . 2022
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Vindinggård Ringvej 1A  - 7100 Vejle - 75 83 00 75

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

og gør en positiv forskel

    Følg os på 

Facebook!

Når
gode råd
er vigtige

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

iDRæT FoR æLDRE

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

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

Vindinggaard Center . Telf. 75 84 00 86

Endelig går det 
mod lysere tider!
To år med corona er lang tid. Meget 
er sket, og vi har i perioden måttet 
sige	et	sidste	farvel	til	flere	af	vores	
medlemmer. Mærkeligt at de ikke er 
her mere. Vores harmonikaspillende 
Bøckhaus med de gode historier 
savnes, og vi må vænne os til selv af 
finde	”tonen”	uden	musikledsagelse.
Efter	et	fint	efterår	med	stigende	
antal fremmødte, nåede vi også 
liiige at gennemføre den planlagte 
julefrokost med dejlig mad fra Din 
Madpartner. Der var plejer tilbage 
med hygge, sang og julehistorie. 
Nogle dage senere blev vi atter ramt 
af restriktioner, og vi måtte udsætte 

starten på vintersæsonen til den 11. 
januar 2022. 

motion og godt nyt
En to tre og et lille hop – og vi er i 
gang efter coronaforsinkelsen.
 Imponerende at se hallen fyldt 
med så mange hoppende, bøjende, 
strækkende deltagere, og Sonni 
har styr på tropperne. Til dejlig 
inspirerende musik formår hun 
at få alle med og give den lige et 
lille ekstra nøk. Efter den grundige 
opvarmning er der mulighed for 
yderligere udfordringer:
 Sonnis fortsatte lidt mere udfor-

drende gymnastik (bag forhænget)
Badminton	på	tre-fire	baner	-	og	som	
et stort plus er badminton tilbage om 
torsdagen fra kl. 15-16. 
 Indendørs petanque. Er der 
tilstrækkelig interesse for det, vil 
der være mulighed for også at spille 
indendørs torsdag eftermiddag 
mellem kl. 15-16. men det kræver, 
at mindst 6 personer melder sig på 
banen.

 Stolegymnastikken fortsætter med 
egne instruktører til Sonnis musik.
 Der er også godt nyt for brugere 
af maskinerne i kælderen. Vi har 
været så heldige, at vi nu - udover 
Mogens - også har en fysioterapeut 
Tine, som du kan spørge til råds og få 
hjælp til at bruge redskaberne rigtigt.
 Kaj er desværre stadig sygemeldt, 
men Dan har taget over, indtil 
der	findes	en	løsning,	og	helst	før	
Dan ender som en skygge af sig 
selv. Motion er godt - men megen 
motion??
 Yoga med Ulla som instruktør er 

stadig populært.
 Idræt for Ældre følger med tiden.
Selv om vi bliver omtalt som ”Ældre-
byrden”, er vi ikke gået i stå. Der 
tænkes nyt. Vi følger med tiden 
- også den digitale. Der er planer om 
at oprette en Facebook side med 
aktuelle nyheder, arrangementer og 
små videoklip fra vore aktiviteter. 
Spændende hvad kreative hjerner kan 
finde	på.	Glæd	jer.

Den årlige udflugt
Efter	to	års	aflysninger	skal	der	
ske noget. Som det første var der 
hurtigt enighed om at arrangere en 
forårsudflugt.
 Torsdag den 28. april 2022 kl. 8.00 kører vi 
til Skærbæk (Sønderjylland), hvor vi skal besøge 
Marsktårnet. Er konditionen i orden efter vinterens 
strabadser, kan man forcere tårnets trapper til en 
formidabel udsigt. Desværre mangler man at få installeret 
elevatoren.
 Middagen indtages på gram Slot med efterfølgende 
rundvisning og slutter af med kaffe og kage. Hjemme igen 
kl. 17.
 Den våde vinter er snart overstået, foråret nærmer 
sig, sommerens aktiviteter vinker forude.      
 Vi kan forhåbentlig se frem til et år uden 
restriktioner. n
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HåNDboLD

GymNASTik
AF HANNE MoUrITSEN, ForMAND

Forår er opvisningstid 
i gymnastik
Ja forår er lig med opvisning 
- og det betyder jo også, at 
er vi ved at være færdige 
med sæson 202�/22 i 
gymnastikforeningen. 

Vi kan prale af en super sæson med 
masser af aktivitet rundt om på vores 
mange hold. Vi er absolut ikke gået 
ram forbi med restriktioner relateret 
til covid 19 - men vi har set fantastisk
aktivitet i både gymnastiksalen og 
hallen. Børn, unge og voksne har 
svedt og hygget sig- nydt at være 
en del af et mindre fællesskab på 
holdene og et stort fællesskab i 
foreningen.

vores 4� instruktører, 
hjælpere og spirer har gjort et 
kæmpe stykke arbejde for, at alt har 
fungeret og har med stor ildhu gjort 
det muligt, at vi kan se tilbage på en 
rigtig	fin	sæson.	
 Bagved har vores 7 ad hoc med-
lemmer gjort et kæmpe stykke 
arbejde med bla kasserer arbejde, 
conventus medlemsregistrering, lyd, 
indkøb af instruktør og opvisningstøj, 
kursustilmelding, juleknas til holdene, 
forberedelse af opvisning, back 
up af e-sport hold, planlægning 
af springture, sociale medier, 

vejledning af vores instruktører og 
hjæpere/spirer - ja som I kan se, så 
er foreningsarbejde en skønsom 
blanding af rigtig mange ting, og vi er 
så	heldige,	at	vi	har	en	fantastisk	flok,	
der løfter de opgaver.

Gymnastik udvalget og 
frivillighed
Vi havde den kæmpe fornøjelse 
at	byde	Sofie	Thalund	Andersen	
velkommen som udvalgsmedlem 
i denne sæson. Hun løfter så 
mange opgaver, og samtidig er hun 
instruktør på to af vores springhold 
og på vores Familietons. Vi er tre, 
der tilsammen danner udvalget.
 Vores fornemste opgave er at 
sørge for, at alle hjul kører optimalt 
rundt i gymnastikafdelingen. En af 
vores store opgaver er at fastholde 
og rekruttere frivillige. Vi er hele 
tiden på udkig dygtige unge og 
voksne, der har lyst til at være en 
del af vores afdeling. Man kan blive 
frivillig fra 6. klasse, hvor man er 
spirer med få, men vigtige opgaver 
på holdene. Fra 7. klasse er man 
hjælpeinstruktør, hvor man kan 
varetage	flere	opgaver.
 Det er muligt også at være voksen 
hjælpeinstruktør, hvilket vi har en 
del af rundt om på holdene. De 

årets gymnastikopvisning 
i Vinding den 19. marts

Forårs
hold
Som sæsonen går på held, kigger vi 
fremad mod foråret. Traditionen 
tro, byder vi velkommen til nogle 
forårshold, hvor børn, unge og 
voksne kan træne otte gange. Alle 
forårshold starter i uge 14 og kører 
otte gange. 
 I skrivende stund er alle detaljer 
ikke på plads, men vi forventer, 
at der kommer både børne- og 
voksenhold på programmet.
 Sikkert er lige nu, at der kom-
mer to voksenhold: Bikiniklar 
og Naturtræning. Der kommer 
også spring på programmet og 
der arbejdes på at få et hold med 
pigegymnastik.
 Følg med på VSF.eu/online-
tilmelding, hvor holdene kommer op 
snarest muligt. n

For første gang siden 2019 åbner 
Vinding Idrætscenter atter dørene 
op for en fantastisk afslutning på 
gymnastiksæsonen. I år har der været 
fuld fart på alle vores hold, og vi er 
stolte over at kunne præsentere et 
bredt udvalg af hold, både med børn 
og voksne. 

Lørdag den ��. marts 
vil de alle vise et lille udpluk af alt 
det, de har leget med og øvet sig 
på i løbet af vinteren. De yngste 
viser noget af det, de i en almindelig 
træning har leget og trænet. De ældre 
børn og unge har øvet sig ekstra 
meget på opvisning og glæder sig til at 
vise det frem. 
 Det løber at staben lørdag 
eftermiddag - et helt fastlagt 
program offentliggøres snarest 
- både på Facebook og via mail til 
medlemmerne.
 Det bliver en dag fyldt med masser 
af fed gymnastik- og I år har vi ikke 
mindre end tre gæstehold: Junior 

er fantastiske til at holde overblik 
bagved instruktøren, hjælpe med 
små og store praktiske opgaver og 
være en del af trænerteamet. Så har 
vi instruktørerne, der - ofte sammen 
med	flere	-	har	ansvaret	for	form	og	
indhold på holdene.
 Sidder du og tænker, at det kunne 
være noget for dig at være frivillig 
i gymnastik afdelingen, så har vi 
altid plads til lige præcis dig. Tøv 
ikke med at henvende dig på mail: 
gymnastikvsf@gmail.com, måske bare 
for at høre mere. n

Nord, 1014 syd og Talentholdet. Så 
det bliver en dag for hele familien 
med et spækket program.
 Det vil være muligt at købe billetter 
til opvisningen online eller i døren.

 Vi håber, så mange som muligt vil 
komme og bakke op om, at vi endelig 
kan afholde gymnastikopvisning igen 
- vi glæder os til at se jer. n

SÆT X I kALENDErEN: GYMNASTIkOPVISNING D. 19/3

BILLETTER TIL OPVISNINGEN
http://www.vsf.eu/Velkommen-til-Gymnastik

Pris: 
50 kr for indgang 

børn under 13: indgang gratis
Gratis adgang for gymnaster
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moTioN

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

VSF Motion 
- DIT lokale motionscenter
Et gammelt ordsprog lyder ”gå ikke 
over åen efter vand”, og det betyder 
at man ikke skal gøre tingene for 
besværligt eller, at man kan spare 
sig en unødvendig indsats. Trækker 
vi parallellen til vort motionscenter, 
kunne det oversættes til ”hvorfor 
køre ned i byen når du har et 
motionscenter i din baghave”. 
 Vi lever lidt i det skjulte, og trods 
en stor indsats, møder vi stadig 
personer der er opvokset i området, 
og stadig ikke aner at vi eksisterer. 
Men nu skal det være slut!
 I forbindelse med at presset på 
Vinding Skole øges, står facilite-
terne i Vinding Idrætsforening 
og motionsrummet, også for en 
opgradering/udvidelse, og det glæder 
vi os helt vildt til. Allerede nu kan vi 
dog tilbyde en bred vifte af dagligdags 
motionstilbud i uformelle omgivelser 
til en lav pris - og så i dit nærområde. 
 Stemningen i vort center er stadig 
den samme uformelle og hyggelige 

som den altid har været, og er du 
ikke til udendørs motion, eller vil du 
gerne kombinere med indendørs, så 
kig	ind	til	os	og	lad	os	finde	et	tilbud	
der passer til dit behov. 

Er du til fysisk træning 
i maskiner eller frie øvelser, cykling, 
romaskiner, crosstrainere eller andet 
–	så	finder	vi	også	ud	af	det.	Vi	har	
instruktører der kan råde og vejlede 
dig, og vejledningen og prøvetimen er 
naturligvis gratis. 

vi har også et bredt udvalg 
af holdtræning. På en Crossgym 
time bliver du udfordret fysisk med 
funktionel træning, hvor du bruger 
hele kroppen. IndoorCycling er 
primært kredsløbstræning samt 
styrker hjerte- og lungefunktionen. 
I motion kører vi styrketræning og 
endelig har vi TrX-træning, der er 
træning med egen kropsvægt. Fælles 
for alle træningsformer er, at alle 

uanset alder, 
vægt og fysik kan 
deltage. 
 Træningen 
tilpasses netop 
din	profil,	og	du	
bestemmer selv 
indsatsen - men 
husk - motion 
skal være sjov 
og give dig 
noget - ellers 
mister du hurtigt 
interessen. 

Nyt fra 
udvalget
Vi er nu endeligt 
begyndt med 
fysiske møder, og 
det er der stor 
tilfredshed med. 

corona-
restriktioner
Trods sløjfningen 
af restriktionerne 
sørger vi 

alligevel for ekstra plads, rengøring 
og håndsprit. Du kan derfor trygt 
komme i vore lokaler.
 
medlemsudvikling/økonomi
Medlemmer kommer stille og roligt 
tilbage	og	der	har	også	været	en	fin	
tilgang af nye medlemmer.
 Coronalukningerne har dog kostet 
en del på kontingentsiden, men da 
afdelingen drives ved hjælp af frivillig 
arbejdskraft, har vi ikke haft udgifter 
til lønninger, så vi ”holder skindet på 
næsen”. Vi ser dog lyst på fremtiden, 
og håber på at vi i den kommende 
periode kan få lagt penge til side 
til indretning af vort nye center, til 
glæde for alle vore motionister.

investeringer
Udbygningsplanerne for centeret blev 
livligt drøftet, at vi venter spændte 
på hvad den endelige plan munder ud 
i. Der var stor glæde over, at vi kan 
forvente at komme op i øjenhøjde, 
og dermed blive synlige for alle de 
personer der besøger VSF i den ene 
eller anden sammenhænge. 
 Vort gulv i det store lokale 
trænger til en overhaling, men set i 
lyset af den (forhåbentlige) snarlige 
udflytning,	vil	vi	ikke	ofre	de	store	
penge på det, så vi foretager en 
reparation af skaderne og gemmer 
pengene	til	udflytningen.	
 Der har også været stigende pres 
på vore løbebånd, og vi har derfor 
indkøbt endnu et løbebånd, som er 
leveret når bladet udkommer. Det 
samme gælder de to motionscykler i 
det bagerste lokale, som efterhånden 
også har udtjent deres værnepligt. 
 Vort ventilationssystem har nu 
bestået sin ilddåb, og bortset fra et 
enkelt udfald, har der ikke været 
problemer. Den sædvanlige invasion 
af små frøer er udeblevet, og 
indeklimaet er blevet super godt, så 
investeringen var alle pengene værd. 

Digital platform
Hjemmesiden har været diskuteret 
mange gange, men nu er den under 

opdatering	og	der	er	planlagt	flytning	
til en ny platform. Den forventes i 
luften i løbet af første kvartal 2022.
	 Vor	Facebook	profil	(VSF	Motion	
& Cycling) opdateres, og vil fremover 
indeholde diverse nyheder fra 
centeret. 

Nye instruktører
Siden sidst har vi har Matilde, 
Melanie, Philip og Mads meldt sig 
under instruktørfanen. Matilde kan 
du møde mandag 16:00 til 17:30, 
Melanie tirsdag 17:30 til 19:00, Mads 
torsdag 19:00 til 21:00 og Philip 
fredag 16:30 til 18:00. Alle har været 
på	fitnessinstruktør	kursus	(40	timer)	
i januar 2022 så de er friske på at tage 
hånd om din træning.

Reklame/brochurer
Der er sket store udvidelser i 
Vinding, og for at gøre opmærksom 
på vor eksistens, bliver der snarest 
omdelt brochurer i de nye områder.

Bevæg dig for livet
Der har været afholdt ”Bevæg dig for 
livet” kursus i vores lokaler. Dette 
var en succes og der er mulighed for, 
at	der	vil	blive	afholdt	flere	fremover.	
Holdtræning mv
• 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 
mandag, tirsdag, torsdag samt 
lørdag formiddag, 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.

• Programlægning
 Du kan få lagt træningsprogram-

mer eller vejledning af en instruk-
tør alle dage undtagen lørdag. 

Adgangs-
kontrol/-brikker 
og videoover-
vågning
Vort center er 
videoovervåget i 
overensstemmelse 
med gældende 
regler, og udenfor 
instruktørtiden kan 
du få adgang med 
din personlige 
adgangsbrik, så du 
kan stort set træne 
når det passer ind i 
din hverdag. 

Er du ikke medlem hos os, har 
vi et godt tilbud til dig
Vort center drives af frivillige, uløn-
nede instruktører der alle har en 
interesse i, at bevare et tidssvarende 
motionscenter i dit lokalområde. 
Ved besøg på vor hjemmeside 
http://www.vsf.eu/Motion kan ud se at 
vi har alt, samt har 
• gratis og ubegrænset instruktion, 
• gerne giver en gratis prøvetime, 
• har gratis programlægning, 
•	 en	lav	og	fleksibel	pris	samt	
• stort set døgnåbent, 
så er det eneste du skal gøre - at 
tilmelde dig og møde op. Vi glæder os 
naturligvis til at se dig.  n
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TENNiS

Tennisafdelingen er en af de 
afdelinger der gennem corona 
tiden har været mindst berørt af 
nedlukninger. Således var vi den 
første afdeling der kunne åbne på for 
aktivitet i foråret. Medlemstallene 
har derfor også været stødt stigende 
gennem de sidste par år. Faktisk 
en stigning på over 50% fra 2019 
til 2021. Dog forventer vi I den 
kommende sæson vil falde lidt igen, 
nu de sportslige muligheder ligger 
åbne for os alle igen - og godt for 
det.

Ny sæson
Nu står vi foran en ny spændende 
sæson. Hvad vil vi gerne have ud af 
den? Vi vil fortsat gerne kunne tilbyde 
træning af vores kyndige og meget 
dygtige træner Markus Svendsen. 
Markus skal muligvis studere i århus, 
men han melder umiddelbart klar til 
at træne 2 hold hvis der er deltagere 
til det. Så planen er at lave træning 
som de tidligere år, måske med et 

extra tillæg for træningen pga. øgede 
transportomkostninger for Markus.

padel anlæg?
Derudover er det vores store 
ønske at få et Padel anlæg til Vinding 
sportsforening. gerne 2 baner så 
vi kan deltage i turneringer osv. 
Samtidig tænker vi mange forældre 
kunne bruge tiden effektivt mens 
”poderne” er til gymnastik eller 

spiller fodbold 
med et slag Padel.
 Vi er derfor 
i den situation 
at vi har brug 
for stærke og 
engagerende 
kræfter i 
afdelingen for 
at hjælpe os 

videre i udviklingen. Vi har brug for 
mange forskellige kompetencer, fx 
til indhentning af tilbud, ansøgning 
af midler hos fonde og mange 
praktiske opgaver. Et par stykker 
har tilkendegivet at de gerne vil 
være med, men vi kunne godt bruge 
flere	hænder.	Så	går	du	rundt	med	
en drøm om at blive dygtig til fx 
at klargøre en tennisbare, så er 
muligheden her nu. Tag gerne fat i 
undertegnede så kigger vi på det. Vi 
har	et	rigtigt	fint	tennisudvalg	hvor	
vi også er gode til at hygge os med 
opgaverne, så ikke nogen dum ide at 
melde sig til til at være med her. ring 
eller skriv til undertegnede. n

Winni Jakobsen

Nyt fra tennisafdelingen
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Mon ikke 
der er 
mange 
der glæder 
sig til at 
det bliver 
forår?

FoDboLD
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Jelling Musik Festival 2022

Frivillige hjælpere søges til 
cAmp-vagter
Efter 2 års Corona-pause er det 
nu så sikkert som det nu engang 
kan blive, at der bliver en Jelling 
Musik Festival i den sidste weekend 
i maj måned  -  i Kr. Himmelfarts-
weekenden 25-29. maj.
 Ved de senest afholdte Musik 
Festivaller i Jelling har Vinding SF 
Fodbold stillet med hjælpere til 
CAMP-området - og det gør vi igen 
i år. 
Hver hjælper får en Jelling Musikfe-
stival T-shirt samt en partoutbillet.
Man skal være 18 år.
 opgaverne består i at gå brandvagt 

- vagt fra udkigstårn - samle affald (til 
fods) - samle affald på køretøj/køre 
rundt og samle affald. Alt sammen 
gives der en instruktion i, når man 
møder ind på vagt.
 Påklædning i forhold til vejret 
- specielt om natten kan det blive 
koldt.
 På hver vagt er der adgang til 
sodavand og kildevand samt der er 
sandwich til hver på vagten.
 oplysninger til registrering 
af den enkelte hjælper i JMF’s 
administrationssystem, hvorfra 
partout-billet m.v. informeres ud til 
den enkelte hjælper
- for- og efternavn

- adresse
- postnr. og by
- telefonnr. og/eller mobilnr.
- mail-adresse 
- fødselsdato
- T Shirt-størrelse (S - M - L - xL - 
2xL - 3xL).
Send dine oplysninger til
jensrindom@gmail.com
 En del af vagterne er allerede 
afsat og bemandet, men der er 
plads	til	flere	endnu	-	både	til	de	
ledige pladser, og til pladser på 
reservebænken, som kommer i brug 
dels ved evt. afbud og dels ved evt. 
ekstra udbud af pladser, når og hvis 
øvrige deltagende foreninger ikke 
får afsat deres tildelte pladser - det 
er på den måde, vi over årene har 
øget vores forhåndstildelte pladser 
fra 20 det første år vi var med  
(for 6 år siden) til nu næsten 50 
forhåndstildelte pladser. n

Jens Rindom

               

 

Torsdag  d . 26 /5

Torsdag  d . 26 /5

k l 06 :00  til 15 :00

k l 14 :30  til 23 :30

Alle  besat

Alle  besat

Tors /Fre  d . 26 -27 /5 k l 23 :00  til 06 :30 Led ige  p ladser

Fredag  d . 27 /5 k l 06 :00  til 15 :00 Alle  besat

Fredag  d . 27 /5 k l 14 :30  til 23 :30 Led ige  p ladser

Fre /Lør d . 27 -28 /5 k l 23 :00  til 06 :30 Led ige  p ladser

Lørdag  d . 28 /5 k l 06 :00  til 15 :00 Led ige  p ladser

Lørdag  d . 28 /5 k l 14 :30  til 23 :30 Led ige  p ladser

Lør/S øn  d . 28 -29 /5 k l 23 :00  til 06 :30  1  led ig  p lads

vagter 
til bemanding
fra vinding SF 

Fodbold

Arkivbiolede

Arkivbiolede
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En vintersæson præget 
af udfordringer hos
F.C. ProSTATA
De seneste måneder har budt pa en 
del modgang af forskellig art.
 Corona’en har stadig sat sit 
tydelige aftryk i vores dagligdag. 
Heldigvis har vi kunnet træne hele 
vinteren, men i en periode på godt 
fem uger har omklaædningsrummene 
været lukkede, ligesom Cafe VIC 
også har været helt lukket i nogle 
uger. Det har betydet, at vi måtte 
klæde om hjemmefra, og at den 
uundværlige 3. halvieg har måttet 
foregå ved bordene udenfor, og 
tidsmeæssigt stærkt begrænset p.g.a. 
vinterkulden. Sygdom har ogsa sat 
sit præg hen over vinteren, og her 

allersenest har vi også oplevet de 
farste corona-smittede. 
 Til trods for det har tilslutningen 
til	træning	været	virkelig	fin.	Sidst	i	
januar satte vi oven i købet rekord 
med 17 mand til træning ud af 19. 
De to manglende var henholdsvis 
optaget af anden fysisk træning 
og langtidsskadet. Virkelig en 
imponerende opbakning!
 Corona’en har desværre også 
været den direkte årsag til en 
del	aflysninger.	Forst	en	planlagt	
julefrokost den 14. december i Cafe 
VIC med stort set fuld tilslutning. 
Dernæst en træningskamp i 

Haderslev tre dage senere. Den 
traditionelle juleafslutning den sidste 
træningsdag før jul med ”synnejysk” 
ris a l’amande tilsat Jens’ berømte 
hjemmelavede brombærsnaps gik vi 
desværre også glip af. |stedet blev det 
til en stående kop kaffe udendørs og 
en lille en til halsen.

Den sidste aflysning ramte 
det landsdaekkende indendgrsstævne, 
som i år var lagt i hænderne på 
Lyseng fra Arhus. Et stævne mange 
havde set frem til.  I vort første år 
var vi ved en fejl ikke blevet inviteret. 
I 20 og ’21 blev det ikke afholdt p.g.a. 

corona, så i år skulle det endelig være 
- fredag den 18. februar. Vi havde 
tilmeldt to hold, men 4 uger før 
meddelte Lyseng, at de ikke mente, at 
det var forsvarligt at gennemføre med 
baggrund i smittesituationen.
 Sidst i november måtte vi desværre 
tage afsked med endnu et af vore 
mediemmer, kun et par måneder 
efter Kurt Henriksens dødsfald. 
Den 21. november sov Hans Jørn 
Nielsen ind pa Vejle Sygehus, og vi 
mistede et trofast medlem. Selv om 
Hans Jørn var udfordret rent fysisk, 
nød han at deltage, det han kunne i 
træningerne. ofte dukkede han forst 
op, iført malmandshandsker, når der 
skulle spilles til to mål. og de dage, 
hvor han ikke kunne træne, tog han 
alligevel træningstøjet på, startede 
bilen og kørte fra Bramdrupdam for 
at deltage i 3. halvleg. Det sociale 
fællesskab omkring fodbolden betød 
alt for Hans Jørn.
 Selv om han ikke kunne spille, tog 
han med på turen til ofelia Plads i 
København under EM slutrunden i 
juni, han ville heller ikke gå glip af 
fodboldgolf i Bredsten i juli, og til 
Harald Nielsen Cup i odense i august 
insisterede han også på at komme 
med som støtte til holdet. Til 3 års 
fødselsdagsfesten på grejsdalens 
Hotel den 1. oktober deltog han også 
sammen med fru Jytte. De to besøgte 
os til 3. halvieg, blot tre uger før han 

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

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

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

Hans Jørn sammen med Knud Aage”

gik bort. Medbringende kage til kaffen 
og en stor sæk med med nye bolde 
og diverse sponsor- effekter. Igennem 
sine forbindelser til Dansk Metal og 
oK Benzin har han tidligere doneret 
12 fodbolde til holdet.
 Hans Jørn 
var til det sidste 
en glødende 
forkæmper for 
fodbolden, men 
mest af alt for 

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.

fællesskabet. Fem medlemmer fra 
holdet fulgte ham på den sidste rejse, 
da han blev begravet fra Bramdrup 
kirke lørdag den 27. november.
 Pa den mere positive side har vi 
heldigvis også kunnet fejre nogle 
mærkedage. Johnny fyldte 70 år den 
8.	december.	Vores	flittige	referent	
Jens Aage blev vort andet medlem i 
”Club 80” den 27. december. Endelig 
rundede vores træner Knud Aage 75 
år den 2. januar.
 Endnu et nyt medlem er det også 
blevet til. Den 10. december kunne 
vi sige goddag til Torben Matzen fra 
Højen. rigtig hjertelig velkommen 
iblandt os.
 Nu lurer foråret lige om hjernet, 
og forhåbentlig kan vi snart lægge 
pandemien bag os. Træningskampen 
mod Haderslev kan måske snart blive 
til virkelighed. årets Harald Nielsen 
Cup er fastlagt til fredag den 17. juni 
i Valby Idrætspark, med ”FC Prostata 
2012” under boldklubben Frem som 
praktisk arranger. Det kan vi så se 
”Frem” til.  n

Poul Erik
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Tre jubilarer

Ny træner
... - og nu er en spillende assistenttræner også 
på plads 

Fra venstre: Harry Pedersen, Brian Pedersen, Chris Hermansen, 
Rune Munk Pedersen, Michael Mortensen, Per Iversen og Henrik 
Farmann

Af Henrik Farmann
Tidligere på måneden valgte Vinding SF 
Fodbold og Jacob Jørgensen at indstille 
samarbejdet om klubbens herresenior 
1. hold. 
 Siden da, har sportschef, Per 
Iversen, afsondret mulighederne, 
alt imens at klubbens træner for 
herresenior 2. holdet har ageret 
stand-in på 1. holdet. TAK til rune for 
hjælpen på den korte bane. 
 Vi kan nu offentliggøre, at der er nu 
fundet en god løsning fremadrettet. 
Vinding SF har således indgået aftale 
med Chris Hermansen, som straks 
overtager træneransvaret for 1. 
holdet.
 De fodboldinteresserede vil nok 
nikke genkendende til navnet. Chris 
Hermansen har prøvet det meste som 
professionel fodboldspiller: Han har 
spillet i Esbjerg fB, Ikast FS, Herfølge, 
AB og Vejle Boldklub, og han scorede 
en	del	mål	for	de	fleste.	På	den	aktive	
karrieres	flotte	CV	står	ét	danmarks-
mesterskab og en pokal-titel, og så var 
han såmænd også en smut i udlandet 
hos FC Køln, ligesom han var inde 
over forskellige ungdomslandshold. 
 Det er alt sammen ved at være 
nogle år siden. Chris Hermansen 
har siden karrierestoppet trænet 
forskellige herreseniorhold i 

lokalområdet: 
Løsning, 
Fredericia 

komplet, så har han faktisk både spil-
let for Vinding, ligesom han tidligere 
har træner ungdomshold i klubben.

Ny assistenttræner
Nogle uger efter annonceringen 
af Chris Hermansen som ny 
cheftræner for senior 1. holdet, har 
Vinding SF Fodbold nu også fået 
assistenttræneren på plads.
 Den nye assistenttræner bliver 
Mikkel Deleuran okholm, som vil 
være spillende assistenttræner til Chris 
Hermansen. Mikkel er kun 23 år, så 
der er mange gode år i Mikkel endnu. 
og på trods af hans unge alder, så er 
han forholdsvis erfaren med kampe på 
højere plan.
 For Vejle Boldklub har Mikkel spillet 
U10-U17 liga. Desuden spillede han 
U17 i Vinding SF, inden turen gik til FC 
Fredericia. Her spillede han U17/U19 
samt 1. division. Herefter spillede 
Mikkel Danmarksserie i Kolding 
Boldklub, inden han de seneste år igen 
har spillet Vejle Boldklub (serie1/serie 
2).
 Vi byder Mikkel velkommen som 
assistenttræner i Vinding SF. n

KFUM og senest Vejle Boldklub har 
haft fornøjelsen, og nu bliver det altså 
os her i Vinding.
 Det glæder vi os meget til, og 
som det ses på billedet nedenfor, er 
de første snakke og forberedelser 
allerede gået i gang. Turneringen 
starter ganske vist først op til 
foråret, men allerede i går blev der 
diskuteret, hvorledes vi forbereder 
os bedst muligt: Antal ugentlige 
træningspas i de kommende måneder, 
samarbejde med 2. holdet og U19, 
deltagelse i vintertræningsturnering 
samt arrangering af eventuelle 
træningskampe. Vindings 1. hold 
glippede den sidste kamp om 
oprykning, så holdet spiller i foråret 
igen i serie 3. 
 Der er helt sikkert ambitioner 
blandt både spillere og den ny træning 
om avancement, men som Chris 
Hermansen pointerede på mødet i 
går: ”Vi vil gerne vinde, og det er også 
målet, men det skal først og fremmest 
være sjovt”. 
 Chris Hermansen er gift og har 
tre børn, og så bor han dejlig tæt på 
klubben - her i Vinding! 
 og hvis hans CV skal gøres helt 

Igen har vi haft et år, som ikke 
har været helt normalt: corona’en 
har på skiftende tidspunkter givet 
restriktioner, som har ramt de 
fleste	på	en	eller	anden	måde.	Vi	har	
forsøgt at styre fodboldaktiviteterne 
igennem de forskellige udfordringer, 
og kan faktisk se tilbage på både 
”store hjemmekampsdage”, 
spændende oprykningsdrama 
for vores herresenior 1. hold, 
DBU-hædring af Jens rindom, 
overgang til ny hjemmeside 
samt medlemsregistrerings- og 
kontingentsystem og meget mere. Ikke 
så dårligt endda!
 Lad os alligevel håbe, at 2022 bliver 

et år, hvor der er nogenlunde styr 
på corona-smitten, og hvor vores 
fodboldaktiviteter ikke rammes af 
skiftende restriktioner.
	 Og	så	-	nå	ja	-	så	fik	vi	sidst	på	året	
også hædret 3 trænere/ledere for 
længere tids tjeneste i foreningen: 
Harry Pedersen blev hædret for 30 års 
tro tjeneste... - godt gået, Harry. og til 
de der ikke ved det, 
så har Harry været 
til stede i samtlige 
timer af årets 
fyrværkerisalg!
 Herudover 
var der hæder til 
Finn Ladevig samt 

udertegnede... - begge for 10 års 
arbejde i foreningen i forskellige roller. 
 For alle jubilarer gjald det, at 
hæderen egentlig skulle have været 
uddelt sidste år, men det var dengang 
ikke muligt.
 goDT NYTår til alle medlemmer, 
trænere, ledere og andre interessenter 
n af Vinding SF Fodbold.

Mvh. Fodboldudvalget.

Fyrværkerisalg 2021
TAk for støtten
Hvor var det dejligt, at så mange i 
dagene mellem jul og nytår valgte at 
lægge vejen forbi Vinding Stadion-
området og lægge indkøbet af 
fyrværkeri hos os.
 Vi ville gerne have opfyldt endnu 
flere	køber-ønsker,	men	hjemkomst	
af varer var tramsport-ramte i 
kølvandet på Corona-pandemien.  
Men de sidste leverancer, herunder 
de mest populære raketter og 
batterier, de nåede aldrig hverken 
i havn eller ud til forhandlerne i de 
bestilte mængder - og det der kom 
hjem blev solidarisk importør-fordelt 
mellem forhandlerne landet over.
Allerede inden første salgsdag var 
der ”udsolgte” varer, som aldrig 
kom hjem - og hen over dagene kom 
der	flere	og	flere	”Udsolgt”-skilte	
på plakaten. Lidt vemodigt, både 
glædeligt at have udsolgt - men også 

træls ikke at kunne opfylde køber-
ønskerne. 

En stor  TAk til alle dem, 
som støttede os
En stor TAK til alle vores kunder 
for at have lagt jeres fyrværkeri-køb 
lokalt hos os - at købe lokalt er at 
støtte lokalt.
 overskud fra fyrværkerisalget går 
til den daglige drift af kunstgræsbanen 
og til andre daglige fornødenheder 
(bolde, veste, redskaber m.v.).  
og når (og hvis) der derefter 
er yderligere overskud at gøre 
godt med,  så udloddes det efter 
ansøgninger fra Kunstgræsforeningen, 
som	pr.	definition	ikke	må	have	
overskud.  De enkelte afdelinger 
og årgange kan søge om del i det 
udloddede overskud, og her gives der 
en fordel til de afdelinger og årgange, 
som har bidraget med den frivillige 

arbejdskraft, der er nødvendig for at 
kunne gennemføre et fyrværkerisalg i 
foreningsregi. I 2021 går lodderne og 
TAK’en for den frivillige arbejdskraft 
til følgende afdelinger:
- U7-U10 Piger
- U15 Piger
- U11 Drenge
- U13 Drenge
- U16 Drenge
- Herre Senior

En TAK skal der også lyde til vores 
sponsorer, som i 2021 har været:
- BUCHs Herremagasin med gavekort
- Vejle Boldklub med fribilletter til 
SuperLiga-kampen VB – AgF (25. 
februar)
- VIC med varme lokaler i forgangen 
og elektronisk betalingsudstyr. n

Jenes Rindom

- sæt X’er i kalenderen

2 Store Hjemmekampdage her i 
foråret- lørdag den 23. april og lørdag 
den 11. juni.

	 Dage	hvor	de	fleste	af	vores	hold	
har hjemmekampe, og hvor vi så 
gerne vil, at man bliver lidt længere 
end ens egne kampe  -  for at 
opbygge og pleje netværk og skabe 
sammenhold på tværs. Dage, hvor der 

vil blive tændt op i grillen ….
 pigerakketten kommer på besøg 

søndag den 12. juni om eftermid-
dagen 
- med leg og fodbold på mange 
måder, for primært små og yngre 
piger
- for både nuværende spillere, og ikke 
mindst for nye spillere, som gerne vil 
prøve det
 DbU Fodboldskole afvikles i uge 
26  (27. juni – 1. juli).
Fodboldskolen er for både piger 
og drenge i alderen fra og med U7-
årgangen til og med U15-årgangen 

(for børn født i årene 2007 – 2015).
På fodboldskolen får du:
• Fem dage med fodboldtræning fra 

kl. 9-15 
• Tøjpakke fra hummel
• SELECT TALENTo-bold
• Drikkedunk
• Diplom
Prisen for det hele er 899 kr. indtil 
8 uger før afvikling. Herefter stiger 
prisen 100 kr.   n           Jenes Rindom

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

Køb 
lokalt
- støt 
lokalt...

ODBOL
F

D

Hvad sker der ellers i 
Fodbold-afdelingen??
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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

Café VIC
VIndIng Idræts Center

årets træner/leder
i vinding SF Fodbold er netop kåret. Det er i år 
Gitte Arp
Hvert år kårer fodboldafdelingen 
årets	træner/leder.	De	fleste	år	
er det heldigvis en svær opgave 
forstået på den måde, at der er 
mange	kvalificerede	kandidater	at	
vælge imellem. Der kommer også 
opfordringer og indstillinger, så 
fodboldudvalget har en opgave i at få 
valgt. og det er ikke altid, at der er 
enighed, ligesom der kan være delte 
meninger imellem, om der skal vælges 
en træner eller en leder.
 I år blev det så en leder, og gitte 
skriver	sig	ind	i	på	en	lang	og	flot	liste,	
hvor mange ”legender” og ildsjæle 
allerede	er	at	finde.	
 Sidste år havde vi pga. corona 
svært	ved	at	finde	et	velegnet	
tidspunkt til at overraske Jesper 
”Jelle” Holm Jensen, og heller ikke 
i år skulle det vise sig helt egentligt. 
For	Gitte	har	i	revisionsfirmaet	haft	
utrolig travlt med corona-hjælpe-
pakker til erhvervslivet, så det er ikke 

så meget, vi har set til gitte på det 
seneste.
 Så hvad gør man, når modtageren 
af hæderen på det seneste har været 
svær at træffe i omgivelserne på 
Vinding Stadion? Jo, man gate crasher 
en jule-komsammen på modtagerens 
arbejdsplads, 
K.T. revision, 
og så må 
begrundelsen 
jo læses op 
foran alle 
medarbejderne!
Både gitte samt 
medarbejderne 
kunne høre, at 
gitte har været 
med længe 
- næsten 10 
år, og det med 
flere	forskellige	
udfyldte 
funktioner. Dels 

har gitte fungeret som holdleder for 
årgang 2007 igennem mange år. Men 
mindst lige så vigtigt, så har gitte 
været fodboldafdelingens kasserer 
lige siden hun tog over efter Birgitte. 
og det har hun klaret godt og altid 
til vores alles store tilfredshed. For 
der er styr på vores økonomi, og det 
gælder både indtægter, udgifter og 
budgetter. og når man har kontakt 
til gitte, så er der altid garanti for en 
snak om ikke kun økonomi, men også 
fodbold eller nogle helt andre emner 
bliver vendt.
 Senest har gitte været med til 
omlægningen til nyt medlems- samt 
økonomisystem. Her har gitte ikke 
været hoveddriver, men hun var med, 
da de afgørende beslutninger blev 
ført ud i livet. og at hun ikke var 
hoveddriver, det forstås. For gittes 
arbejdsliv har ikke været helt normalt, 
siden corona-situationen indtraf, for 
alle folketingets hjælpepakker har lagt 
hendes hverdag ned i forsøget på at 
hjælpe alle kunderne hermed. 
 Det er stadig dejligt at have 
gitte med ombord, og det er altid 
fornøjeligt, at være sammen med 
hende. VSF Fodbold håber, at det kan 
fortsætte i mange år fremover.
 TAK til gitte for hendes indsats og 
et STorT TILLYKKE skal lyde. 
... - og gitte blev bedt om at huske at 
dele hæderen med de medarbejder 
i K.T. revision, som fra tid til anden 
også	har	en	finger	med	i	spillet.		n

region 3: Klubmand
hædret	med	flot	pris

Jens Rindom (til venstre) modtager her Gør en forskel-prisen 2021 i DBU Jylland 
Region 3 af Rasmus Johansen, der er medlem af regionsbestyrelsen. Foto: Bob 
Gisselmann.

AF: Bob Gisselmann, DBU Jylland 
Kommunikation 

Jens rindom har i mere end tre 
årtier været en markant skikkelse i 
Vinding SF. Derfor er han en fortjent 
modtager af DBU Jylland region 3’ 
gør en forskel-pris 2021.
 For sit mere end 30-årige frivillige 
virke i breddefodboldens tegn har 
Jens rindom her til aften modtaget 
DBU Jyllands gør en Forskel-pris på 
DBU Jylland region 3’s årsmøde i 
Pejsegården i Brædstrup.
 Jens rindom arbejder så sandelig 
ikke for egen vindings skyld i Vinding 
SF. Den rutinerede klubmand har i 
årevis haft mange hverv i klubben, 
fx kampfordeler for alle klubbens 
hold, fodboldskoleleder, medlem 
af fodboldudvalget og har også en 
række øvrige administrative opgaver 
som opdatering af hjemmeside, 
medlemsregistrering, mm.
 Udover de vigtige frivillige hverv 
er han samtidig en del af klubbens 
fantastiske mandags- og torsdagshold, 
der står for at kridte baner, klargøre 
kunstgræsbanen og alt andet 
forfaldende arbejde på stadion.
 Han er en sand klubmand, der 
sætter sig ind i tingene og yder 
en kæmpe indsats for klubben og 
medlemmerne.  Han har altid svar på 
alle	spørgsmål,	eller	også	finder	han	
ud af det.

Et omvandrende leksikon
Jens rindom er om nogen manden, 
der holder klubbens drift i gang. 
Mange af opgaverne foregår bag 
kulisserne, men blev de ikke gjort, så 
ville mange mærke det.
-	Han	har	fingeren	på	pulsen	og	
er et omvandrende leksikon i 
spillere og klubhistorier, lød det 
fra rasmus Johansen, medlem af 
regionsbestyrelsen, fra talerstolen i 
Brædstrup. Han tilføjer:
- Han kan huske, hvem der var på 
hvilket hold år efter år, det skinner 

også igennem, at når man står og 
snakker med ham på stadion, så 
kommer der en lille knejt forbi og 
siger hej Jens, og det er så her, han 
kan huske navnet.
 I klubbens indstilling priser de 
sig lykkelige for, at arbejdslivet ikke 
længere kalder på Jens rindoms 
kompetencer, så han har tid til sit 
frivillige virke i Vinding SF.
 Herfra skal lyde et stort tillykke 
med DBU Jylland region 3’s gør en 
forskel-pris 2021.  n

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 ��. april 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..!

VSF Motion 
- dit lokale (og bedste) 
motionscenter
• Åbent alle dage 05:00 til 22:00. 
• Central placering i området, fri parkering 

og lette tilkørselsforhold.
• 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 11:30
o uformel omgangstone og påklædning
• Årlig pris 1.250 kr. 
(mulighed for måneds og halvårskontingent 

samt firmaaftaler)
Se indlægget andet steds i bladet.
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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


