
�    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . �

DBU 
Fodboldskole
 - se side 18 - VINDING 

SPORTSFORENING

Kontakt
Nr. 3 . AUGUST 2022 . 51. årGANG



�    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . ��    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . �

   

Et godt initiativ fortjEnEr
En god opbakning!

Følg med via 
vores nyhedsbrev

– tilmeld dig på
www.midspar.dk/

nyhedsbrev

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

www.midspar.dk

 

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

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

kr. 5000,-
Jo før du melder dig ind, desto flere chancer har du for at vinde. 
Gevinsterne er fortrinsvis gavekort til de lokale forretninger. 
 
Medlemskontingent
er fastsat til kun kr. 250 for 2022
Udover deltagelse i medlemsspillet 
”STØT OG VIND” får du rabat på deltagelse i HALVNI-klubben. 
Hvad går pengene til?
Overskuddet går til yderligere rekvisitter til centret, således at alle til 
enhver tid synes, at et besøg i Vinding Idræts Center, bliver en god ople-
velse.  
Hvordan bliver jeg medlem?
Efter den 10.1.2022 åbnes der for tilmelding for 2022. Gå ind på vores hjem-
meside VSF.eu På forsiden kan du tilmelde dig online via knappen ”Tilmeld”. Du 
deltager med det samme i den kommende lodtrækning. Ved indbetaling accepte-
res medlemskab af Vinding Idræts Center og gældende vedtægter, som kan læses 
på hjemmesiden.

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

Støt og vind 
kr. 5000,-

Vindinggaard Center

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

En sommer i gult
Da sæsonen sluttede i VSF og 
sommeren holdt sit indtog tog 
en i VSF-regi ukendt sportsgren 
over. Med start i Vejle kom Tour 
de France forbi og skabte en fest i 
sommerlandet. Der var røde prikker 
og gule trøjer og cykler, og det hele 
fortsatte gennem sommeren ned til 

Frankrig og tilbage igen. Vi var nok 
mange, der fulgte Tour de France lidt 
mere end vi normalt ville gøre og set 
med danske øjne fik løbet jo også 
den helt rigtig afslutning. Muligvis er 
vi ikke helt i den samme liga i VSF, 
men med iver og engagement sker 
der rigtig rigtig meget i VSF. Hvis man 

vil læse lidt mere om alt det der sker, 
kan man bare fortsætte læsningen 
her i Kontakt, som i denne udgave er 
udvidet for at få plads til det hele.
 Det er en fornøjelse at se alle de 
oplevelser som vores trænere og 
ledere skaber for medlemmerne. 
Der er brugte rigtig mange timer og 

dage, så det er godt at de fleste haft 
en velfortjent sommerferie, fået ladt 
batterierne op igen, og forhåbentlig er 
klar til en ny sæson. En stor tak til alle 
trænere og en ekstra stor tak til alle, 
der tager endnu en sæson.
 Sommeren markerer også 
afslutningen på den gamle sæson 
for hovedbestyrelsens arbejde, og 
efteråret starten på den nye sæson 
- med generalforsamlingen den 20. 
september. Generalforsamlingen 
er den øverste instans i VSF hvor 
rammerne sættes for arbejdet i 
VSF. Generalforsamlingen vælger 
medlemmer til bestyrelsen, 
godkender regnskabet og budgettet 
for det kommende år, og det er her 
man som medlem har mulighed for, 
at gøre sin indflydelse gældende. 
Hovedbestyrelsen vil derfor 
opfordre alle medlemmer, til at 
komme til generalforsamlingen og 
tage del i foreningens virke. Er der 
medlemmer, der gerne vil deltage 
i bestyrelsesarbejdet er det også 
på generalforsamlingen, at der er 
mulighed for at blive valgt ind i 
bestyrelsen.
 Ledelsen af foreningen, både i 
afdelinger og hoved-bestyrelsen, er 
ikke lige så synlig som trænerne på 
banen, men mindst lige så vigtig. Hvis 
ikke der var ledere, der planlagde 
træningstider, arrangerede kampe, 
fandt trænere, oprettede hold osv. 
osv. ville der ikke være meget der 
fungerede. Så stor ros og tak til alle 
ledere i VSF for at få tingene til at 
fungere så godt.
 Nu er alle afdelingerne 
klar efter sommerferien, så 
velkommen tilbage til alle ”gamle” 
medlemmer, og velkommen til 
VSF til alle nye medlemmer. Vi ses 
på banerne, i hallen og måske til 
generalforsamlingen tirsdag den 20. 
september.

Carsten Willemoes
Formand VSF

Vinding Sportsforening
Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. september 2022 - kl. 19.30 i café VIC

Dagsorden ifølge vedtægterne
(vedtægterne kan findes på www.vsf.eu):

 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (forslag skal sendes til hovedbestyrelsenvsf@gmail.com   
 senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes). 
5. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
6. Valg af formand/næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

                                     Hovedbestyrelsen VSF



�    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . ��    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . �

Mød Kristian Thulesen Dahl
 

Onsdag den �. oktober 2022 kl. 08.�0

Kristian fra Thyregod er nu forhenværende både som politiker og som formand for 

Dansk Folkeparti og er ny direktør for ålborg Erhvervshavn, så mon ikke, der bliver 

lidt ekstra gode historier til os i HALVNI klubben. Hvad skete der egentligt i DF, 

hvordan ser han det fremtidige politiske landkort, og hvad blev der af relationen til 

Inger Støjberg?

Thulesen Dahl kommer i HALVNI klubben onsdag d. 5. oktober. Det er dagen efter 

Folketingets åbning, så mere aktuelt kan det næsten ikke blive.
Foto:  Steen Brogaard

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

Wenche Thinnesen, 

sømand, forfatter o.m.a.

Wenche har lige siden hun var 7-8 år drømt om at blive sømand 

og forfatter, og begge dele er gået i opfyldelse. Wenche er også 

coach, foredragsholder og ikke mindst underviser på Vejles forfat-

terskole – hendes hjertebarn.  I Vinding kender vi hende som 

den dygtige fotograf, der bidrager til medlemsbladet KONTAKT 

med billeder fyldt med liv og aktivitet. Kom og hør hele Wenches 

historie den 14. september.

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 optræ-

der 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 �6. november 2022 kl. 08.�0

”Vejles bys udvikling i en klimatidsalder”

ved stadsarkitekt Lisbet Wolters

Havneøen, Kanaløen, Planetbyen, rosborg og måske en ny forstad på 500.000 kvm. 

Hvordan ser de mere langsigtede planer for Vejle mon ud, og i hvilken rækkefølge skal 

de udføres? Er der særlige arkitektoniske krav, der måske skal matche Fjordenhus og 

Bølgen?
Hvordan ser befolkningsudviklingen ud, og hvilken infrastruktur skal der til for at klare 

logistikken?

Oveni alle disse spørgsmål kommer hensynet til de klimamål, som Folketinget og byrå-

det bestemmer sig til, og med Vejles beliggenhed er klimaet i særlig fokus.

Lisbet sidder i centrum af det hele og kommer og gør os klogere på de mange spørgs-

mål.

HALVNI klubben
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Bustur til Christiansborg
den 27. oktober 2022

Programmet ser således ud:
 Afgang fra VIC  kl. 07.00
 Hjemrejse fra Kbh. 15.00
 Enkeltdækkerbus til 57 personer
 Morgenbakke med kaffe på vej ud
 Sandwich på vej hjem
 Kl. 10.45 – 11.45: Omvisning på Borgen
 Kl. 11.45 – 12.45: Møde i Socialdemokratiets grupperum 
   med Birgitte Vind og Christoffer Melson 
 Kl. 12.45 – 13.45: Frokost i Snapstinget: Dansk-Nordisk buffet
 Kl. 14.00 – 14.30: På plads i tilhørerlogen i Folketinget
 Kl. 15.00   Afrejse mod Vejle med sandwich i bussen
 Hjemkomst ca. kl. 18.00
En enestående chance for at se Borgen indefra og møde 2 af vores lokale folketingsmedlemmer.
Turen kommer til at koste kr. 540 pr. person inklusive forplejning.
Først til mølle princippet gælder også her.

KUN TILMELDING PR. MAIL
Alle på HALVNI klubbens mailliste får i slutningen af august en mail med mulighed for at tilmelde sig

HALVNI klubben
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Ekstra-ekstra for

HALVNI klubben: 

I bussen får vi selskab af 

Karen J. Klint og journalist 

Kaare Johansen, Vejle Amts 

Folkeblad. Karen har siddet 

i folketinget i over 20 år og 

har et indgående kendskab 

til livet på Christiansborg. 

Kaare vil på turen udfordre 

Karen, så vi også får lidt 

inside viden og nogle gode 

historier med os hjem.

Bustur til ChristiansborgEfterårsprogram
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Nørretorv 15 – tlf. 75 82 11 66

Sikke en sommer med gode
sportsoplevelser
Prikken over i-et må nok være Tour de 
France med start i Danmark og hele 4 
danske etape sejre og sluttelig en samlet 
sejr til Jonas Vingegaard. Intet eventyr 
kunne være skrevet bedre. Jeg havde 
selv muligheden for at opleve starten 
af 3. etape i Vejle. Hvilken oplevelse og 
det er rigtigt, som mange har sagt - det 
kan ikke beskrives - det skal opleves. Se 

Magnus Cort køre alene op af Koldingvej 
omringet af tusindvis af tilskuere, det var 
ubeskriveligt. 
 Sport skal opleves live, og det er mit 
store ønske, at rigtig mange vil bruge 
vores center i den kommende sæson, 
som jeg håber, kan gennemføres uden 
restriktioner.

Udvidelse af hal
Vores arbejde med en hal udvidelse er 
nu afsluttet, og projektet skal vises for 
politikerne ved et møde den 16.8. Det vil 
indgå i forhandlingerne til det kommende 
års budget for anlægsinvesteringer i Vejle 
Kommune. Desværre er det allerede 
meldt ud, at kommunerne er blevet bedt 
om at skære ned, så allerede bevilgede 
projekter kan risikere at blive udsat eller 
helt bortfalde. Det gør det ikke nemmere 
at finde plads til helt nye ønsker. Vi 
håber det bedste, men under alle 
omstændigheder bliver det spændende 
at høre politikernes mening om vores 
projekt.

Renoveringer
Udvidelse eller ej, så fortsætter vi med 
at renovere i centret, hvor vi finder 
behov for det. Her i efteråret går vi i 
gang med at renovere dametoiletterne 
ved forhallen. Via genopretningspuljen for 
2022 har vi været så heldige at få bevilget 
kr. 105.000 til en del af investeringen. I 
2023 håber vi, at det bliver muligt at gøre 
det samme ved herretoiletterne.

Arrangementer i Vic  
Sommerens store satsning med 
Tørfisk koncert skal nu evalueres. 200 
forventningsfulde mennesker fik det de 

kom efter og måske lidt mere. Tørfisk var 
i topform - masser af god musik krydret 
med sjove anekdoter. Så alle, jeg efter 
koncerten har snakket med, har fortalt 
mig, at det var en rigtig god aften. 200 
fremmødte var lige i underkanten, så kun 
via fortjeneste ved salg af øl og vin, fik vi 
det nogenlunde til at hænge sammen. Om 
vi forsøger med lignende arrangementer 
må tiden vise. Nu evaluerer vi, og så 
tager vi beslutning.
 Efterårets arrangementer er allerede 
fastlagt. I september har vi en øl 
smagning. Jelling Bryghus kommer og 
fortæller. Deres motto er - Bliv klog 
når du drikker øl fra Jelling Bryghus. 
Alle øl er specialfremstillet kvalitets øl 
og alle øl har navne med inspiration 
efter Jellings historie. Det skal vi høre 

om, og vi smager 6 forskellige øl. Se 
aktivitetsoversigten. 
 I oktober er det HALVNIklubben der 
arrangerer en tur til Christians-borg. 
Der bliver rift om pladserne. Alle der er 
med på listen, der får besked om halv 
ni arrangementer, får mail om, hvornår 
billetterne sættes til salg. Læs mere om 
arrangementet andet sted i kontakt.
 Næste år fylder VSF 75 år, og hvad er 
mere naturligt at dykke ned i historien. 
I samarbejde med Vinding-Mølholm 
Lokalhistoriske forening og  arkiv 
arrangerer vi i november en aften, 
hvor formanden Ole Nyborg Pedersen 
fortæller om tiden i Vinding omkring 
1948. Sammen med tidligere formand for 
VSF Otto Ley vil de for-tælle omkring 
forskellige milepæle i VSF’s historie. 
Otto har samlet rigtig meget materiale 
igennem tiderne, og det vil denne aften 
blive overdraget til Vinding-Mølholm 
lokalhistoriske forening og arkiv, så det 
kan bevares for kommende generationer. 
Ole vil samtidig fortælle om, hvordan 
du kan aflevere materiale til foreningen, 
og VIC vil til samme aften lave en lille 
udstilling om VSF gennem 75 år. Har du 
anekdoter eller materiale så giv Otto et 
kald - tlf. 40279327. Arrangementet er 
gratis, men tilmelding er nødvendig - send 
mail til formand@v-i-c.dk.
 Kaffe, kage, øl og vand kan købes i 
cafeen.
 Sidste arrangement bliver julefamilie-
banko i december. Vi gentager succesen 
fra sidst. Der er således lidt for enhver 
smag. Der er nogen, der har opfordret os 
til at lave noget for unge mennesker. Det 
vil vi også meget gerne, men vi mangler 
ideer. Giv os gerne et praj.
 I bestyrelsen lægger vi et ret stort 
stykke arbejde i disse arrangementer, 
så det bedste du kan gøre er at deltage. 
Samtidig er du med til at støtte centret.  

Klaus Kristensen, Formand

 

Aktiviteter VIC efterår 2022
Øl smagning
Torsdag den 29.9.22 kl. 19.00
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
Jelling Bryghus kommer og fortæller om deres 
specialfremstillede kvalitets øl. 
Alle navnene på øllene fra Jelling Bryghus har 
inspiration fra Jellings historie. 
Kom og bliv klog på både øl og Jellings historie.
Vi skal smage 6 forskellige øl. Pris for øl og foredrag kr. 185.

Tilmelding via foreningens hjemmeside:
:vsf.eu – faneblad Vinding Idræts Center.

På vej mod de 75 år
Onsdag den 16.11.22 kl. 19.00
Sted: Vinding Idræts Center, Nygårdsvej 10, Vejle
VSF fylder i 2023 75 år, så hvad er mere naturligt end at dykke lidt ned i historien omkring VSF. 
Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening og Arkiv ved formand Ole Nyborg Pedersen kommer og 
fortæller om tiden i Vinding omkring 1948. Og sammen med Otto Ley vil de fortælle om forskellige 
milepæle i VSF’s historie.
Tidligere VSF-formand Otto Ley vil samme aften overdrage det historiske materiale, som er samlet 
gennem årene til arkivet ved Vinding-Mølholm Lokalhistoriske Forening.
Er der personer, som kan tilføje noget til VSF’s historie er de meget velkomne til at komme med 
historier eller effekter. I den forbindelse vil Ole fortælle lidt om, hvorledes man kan aflevere materiale 
til arkivet.
Vi vil forsøge at lave en miniudstilling med effekter fra VSF’s historie gennem 75 år.
Arrangementet er gratis – det er muligt at købe kaffe, kage m.v.
Tilmelding til Vinding Idræts Center – mail:  formand@v-i-c.dk
 

Familiejulebanko
Lørdag den 3.12.2022 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.. 
 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
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GyMNAsTiK
AF HANNE MOUrITSEN, FOrMAND

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

Så går gymnastiksæsonen 
2022/23 snart i luften!

VSF gymnastik sæson 2022/23
Opstart uge 37 d.12.september 2022
Vinding skole
kl.

Mandag Målgruppe

16.50-17.50 Yin Yoga Mænd og kvinder +15 år

18-19 Mix trænings hold Mænd og kvinder +15 år

19.10-20.10 Yoga for mænd Mænd +15 år

Vinding skole
kl.

Tirsdag

17-17.50 Turbofræs Piger og drenge 4-6 år

18-19 Body Balance Kvinder + 15 år

19.10-20.10 Yoga Mænd og kvinder +15 år

Udendørs træning mødested 
v. Lido, Fredericiavej

Tirsdag Obs opstart 9. august 
og 8 træninger!

16.30-17.30 Naturtræning Kvinder 15+

Vinding skole
kl.

Onsdag

16.30-17.20 Pigegymnastik 5 år-1. klasse

17.30-18.20 Drengetons 5 år-1. klasse

18.30-19.30 Fitness for kvinder Kvinder 15+

Vinding Idræts Center
kl.

Onsdag

17-17.50 1.-3. kl. spring Drenge og piger 1.-3. kl.

18-19.15 4.-6. kl. spring Drenge og piger 4.-6.kl.

19.15-20.45 5.-9. kl. spring Drenge og piger 5.kl +

20.30-22.00 Tons for mænd Mænd
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Vi er klar til at byde nye og gamle 
medlemmer velkommen til en 
ny sæson med en masse god og 
sjov gymnastik. Vi glæder os til en 
fantastisk sæson, der slutter af med 
et brag af en opvisning i marts 2022.
 Vi starter op i uge 37 og har et 
velspækket gymnastikprogram med 
noget for alle – lige fra de helt små til 
dem, der er begyndt at blive grå . 
Online tilmeldingen på vsf.eu/
Gymnastik/Online-tilmelding. 

Program 2022/2�
Vores fine program er som sædvanlig 
fyldt med masser af muligheder for 
både børn, unge og voksne – vi har 
en masse gengangere og også lidt nyt 
på tapetet.

Vores allermindste gymnaster
Vi har to Familietons hold i hallen om 
torsdagen, hvor der er en times sjov 
og leg på spændende og varierende 
motorik/redskabsbaner. Det er for 
familier med børn fra 1-6 år, hvor 
der er udfordringer for alle – det er 
et socialt hold, hvor alle hjælper med 
at stille banerne op – med kyndig 
vejledning af en instruktør. 

spring hold
Onsdag er udvalgt 
til springdag – de 
små 1.-3. Klasses 
drenge og piger 
starter ud kl fem. 
4.-6. Klasse for 
drenge og piger 
er klar med fed 
træning bagefter. 
Vi har selvfølgelig 
også vores 
juniormix, der er 
fra 6. Klasse og 
op efter.

Børne hold
Vi har Turbofræs 
for de 4-6 årige 
om tirsdagen, 
hvor der er sved 
på panden og 
masser af leg. 

Og i år har vi 
et nyt hold
Drengetons, 
hvor drenge fra 
5 år til 1. klasse 
kan komme og 
brænde en masse 
krudt af - der 

er både tons på redskaber, boldspil 
og masser af leg med pulsen oppe. 
Drengene træner om onsdagen lige 
efter:
 Pigegymnastik, hvor piger 5 år- 1. 
Klasse kan få rørt sig til god musik, 
små serier og leg og bevægelse. 

Voksen hold
Vi har et stort udvalg af voksenhold: 
Fitness for kvinder, Bodybalance og 
Kvinde få pulsen op, Yoga, Yin Yoga, 
Yoga for mænd og Tons for mænd.  
Og Fitness for kvinder har fået ny 
træningstid onsdage 1830.
Og så har vi fået et nyt hold. 
Det er en gammel klassiker, der 
tidligere har været en fast del af 
gymnastikafdelingens program: rappe 
ribs. Det er et gymnastikhold for 
kvinder, der gerne vil lave en masse 
dejlig gymnastik med rytme og 
grundtræning på programet.

Udendørs træning
Vi kickstarter sæsonen tidligt i år 
med to hold, der træner i skoven. 
Der starter et naturtræningshold for 
kvinder tirsdag d. 9. august og otte 
uger frem - og et nyt hold Familie 
skovtrænings hold for børn 10-13 år 
og deres mor/far. Her træner børn 
og forældre sammen i skoven med 
styrke, kondition og balance. Der er 
træning i al slags vejr og timen sluttes 
af med en rolig stund med stræk og 
afspænding. Det starter op d. 11. 
august og løber otte uger frem.

Frivillig forening
I foreningen står en stor flok parate 
instruktører, hjælpere og spirere, 
de er klar til at levere en fantastisk 
sæson og glæder sig til at komme 

Vinding skole
kl.

Mandag Målgruppe

16.50-17.50 Yin Yoga Mænd og kvinder +15 år

18-19 Yoga Mænd og kvinder +15 år

19.10-20.10 Yoga for mænd Mænd +15 år

Vinding skole
kl.

Tirsdag

17-17.50 Turbofræs Piger og drenge 4-6 år

18-19 Body Balance Kvinder + 15 år

Udendørs træning mødested 
v. Lido, Fredericiavej

Tirsdag Obs opstart 9. august 
og 8 træninger!

16.30-17.30 Naturtræning Kvinder 15+

Vinding skole
kl.

Onsdag

16.30-17.20 Pigegymnastik 5 år-1. klasse

17.30-18.20 Drengetons 5 år-1. klasse

18.30-19.30 Fitness for kvinder Kvinder 15+

Vinding Idræts Center
kl.

Onsdag

17-17.50 1.-3. kl. spring Drenge og piger 1.-3. kl.

18-19.15 4.-6. kl. spring Drenge og piger 4.-6.kl.

19.15-20.45 5.-9. kl. spring Drenge og piger 5.kl +

20.30-22.00 Tons for mænd Mænd

Vinding skole
kl.

Torsdag

17.30-18.30 Kvinde få pulsen op. Div. 
Træningsformer: yoga, dans, fitness,
hiit mm.

kvinder +15

18.30-19.30 Rappe Ribs - gymnastikhold for 
kvinder

Kvinder 15+

Vinding Idræts Center
kl.

Torsdag

16-16.50 Familie tons på redskaber Forældre og børn 1-6 år

17-17.50 Familie tons på redskaber Forældre og børn 1-6 år

Udendørs træning 
mødested v. Lido, 
Fredericiavej

Torsdag Obs opstart 9. august og 8 
træninger!

16.30-17.30 Familie skovtræning Børn 10-13 år + mor/far

Vinding skole
kl.

Mandag Målgruppe

16.50-17.50 Yin Yoga Mænd og kvinder +15 år
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19.10-20.10 Yoga for mænd Mænd +15 år
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Tirsdag

17-17.50 Turbofræs Piger og drenge 4-6 år

18-19 Body Balance Kvinder + 15 år

Udendørs træning mødested 
v. Lido, Fredericiavej

Tirsdag Obs opstart 9. august 
og 8 træninger!

16.30-17.30 Naturtræning Kvinder 15+
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Vinding Idræts Center
kl.

Onsdag

17-17.50 1.-3. kl. spring Drenge og piger 1.-3. kl.

18-19.15 4.-6. kl. spring Drenge og piger 4.-6.kl.

19.15-20.45 5.-9. kl. spring Drenge og piger 5.kl +

20.30-22.00 Tons for mænd Mænd

Vinding skole
kl.

Torsdag

17.30-18.30 Kvinde få pulsen op. Div. 
Træningsformer: yoga, dans, fitness,
hiit mm.

kvinder +15
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GyMNAsTiK

Ungedag søndag 19. juni
Vi har i Gymnastikafdelingen afholdt 
flere ungearrangementer med kæmpe 
succes. Her har vi blandt andet haft 
pizzaaftener, været i JumpIT Kolding 
og meget mere. Formålet med vores 
ungearrangementer, har været at 
tilbyde et attraktivt fællesskab til 
vores unge mennesker.
 Hovedbestyrelsen ønskede at 
bakke op om de unges fællesskab 
i foreningen og ønskede derfor en 
dag for alle unge i VSF på tværs af 
sportsgrene. Vi i gymnastik ville 
selvfølgelig gerne arrangere denne 
dag og vi inviterede derfor alle 
unge hjælpere op til 25 år til en 
sjov dag. Vi nævnte ikke på forhånd, 
hvad vi skulle, men informerede 

om vores succes med tidligere 
ungearrangementer og fortalte om 
hovedformålet: vi skal primært have 
det sjovt og lære hinanden lidt at 
kende.
 Vi endte med at være 17 unge, der 
tog afsted på ungetur. 6 fra fodbold 
og 11 fra gymnastik. Vi mødtes foran 
Vinding Hallen, hvor vi informerede 
om dagen, mens vi ventede på 
bussen. 
 Busturen gik mod Midtjysk Event i 
Give, hvor vi spillede humanfootball 
på en oppustelig bane. Efter en pause 
med sodavand og snacks, spillede vi 
lasergame på en paintballbane. Fede 
aktiviteter, hvor vi både kæmpede 
sportsgren mod sportsgren, men 

også med blandede hold. 
 Efter 3 timer ved Midtjysk Event 
blev vi kørt tilbage til Vinding Hallen, 
hvor vi spillede fodbold i hallen, mens 
vi ventede på, at maden var klar. 
 Vi sluttede dagen af med buffet og 
is og en masse grin og efter 6 timer, 
tror jeg de fleste gik mætte og trætte 
hjem. 
 Vi håber, at der i fremtiden vil 
være flere arrangementer som 
disse, da det var en sjov dag, hvor 
vi grinede, havde det sjovt og kom 
tættere på hinanden i foreningen. n

Ungeudvalget Gymnastikafdelingen
Tilde, Mie og Sofie

i gang.. Vi har altid brug for flere 
frivillige hænder - så sidder du 
med lyst til at være en del af en 
aktiv, social forening – så skynd 
dig at melde dig. Find udvalget på 
hjemmesiden og sen en mail. Vi kan 
bruge unge fra 7. Klasse, meget gerne 
voksne ”tanter og onkler”, der kan 
være praktiske hjælpere på vores 
børnehold. 
 Det er vigtigt at forstå, når man 
melder sig ind hos os i gymnastik, så 
bliver man del af en frivillig forening. 
Det betyder, at man som medlem 
- eller forælder til et medlem - har 
en forpligtelse til at være engageret 
omkring det hold, man deltager 
på. Er der brug for en hjælpende 
hånd med at slæbe redskaber eller 
lignende, så byd meget gerne ind - da 
alle er her frivilligt. Husk især på, at 
vores unge instruktører og hjælpere 

har særligt brug for at føle, at der 
f.eks. er god forældreopbakning til 
børneholdene - så ros gerne og tilbyd 

at give en hjælpende hånd en gang 
imellem. Vi er alle afhængige af, at 
opbakningen er stor, når der lægges 
så mange frivillige timer. Og vi takker 
på forhånd alle vores medlemmer 
og forældre for at være med til at 
bakke om vores gymnastik afdeling. 
Skulle du have lyst til at være en del 
af vores fantastiske gymnastikafdeling, 
så tøv ikke, send gerne en mail på 
gymnastikvsf@gmail.com

Vi glæder os
Vi glæder os til at byde jer alle 
velkommen i uge 37 - og husk gerne, 
at der er mulighed for at prøve de to 
første gange. Vær blot opmærksom 
på, at nogle hold hurtigt bliver fyldt 
op. Følg os gerne på Facebook: 
Vinding sportsforening - gymnastik 
afdeling. n
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BADMiNTON

En vigtig sæson er startet 
for Vinding Badminton

Gældende træningstider for sæson 2022/202�
Træningsopstart senior og FleksiFjer (2 træninger): Torsdag 
den 4. august 2022 (til Ultimo april 202�)
Træningsopstart Ungdom: Mandag den ��. august 2022 (til 
Ultimo april 202�)
Træningsopstart FleksiFjer: Mandag den ��. august 2022 (til 
Ultimo april 202�)
Træningsopstart Motionist Mandag: ��. august (til Ultimo april 
202�)
Træningsopstart Miniton: Tirsdag den �6. august 2022 (til 
Ultimo april 202�)
Træningsopstart Motionist Tirsdag: �6. august (til Ultimo april 
202�)
Træningsopstart Motionist Fredag: ��. august (til Ultimo april 
202�)

Hold:
Mandag:
Kl. ��:4�-��:�� - Hold� U�+U�� (spillested: Vinding)
Kl. ��:��-�8:4� – Hold2 U��+U��+U��/�� (spillested: Vinding)
Kl. �8:4�-��:�� – Hold� Motionist (spillested: Vinding)
Kl. ��:��-20:2� – Hold2 Motionist (spillested: Vinding)
Kl. 20:�0-22:�0 – senior + FleksiFjer (spillested: Vinding)

Tirsdag:
Kl. ��:4�-��:00 – Miniton-U�+U�� (spillested: Mølholm)
Kl. 20:�0-2�:�� – Hold� Motionist (spillested: Mølholm)
Kl. 2�:��-22:00 – Hold2 Motionist (spillested: Mølholm)

Onsdag:
Kl. ��:�0-��:00 – Hele Ungdom (spillested: Mølholm)

Torsdag:
Kl. 20:4�-22:4� – senior + FleksiFjer (2 træninger) (spillested: 
Vinding)

Fredag:
Kl. ��:�0-��:00 – Hele Ungdom (spillested: Vinding)
Kl. ��:00-�8:00 – Hold� Motionist (spillested: Vinding)
Kl. �8:00-��:00 – Hold2 Motionist (spillested: Vinding)

sommerFjer starter �. maj 202� til ultimo juni, der vil blive 
åbnet for tilmelding i primo 202�.

Sæsonen er netop startet, og vi har 
taget afsæt til, at denne sæson vil 
være hvor vores klub går seriøst 
efter, at blive en dominerende klub i 
Vejle, både i ungdom og i senior-regi.
 ”Vi blev sidste år kåret til både 
årets Klub og årets Træner i 
Sydøstjylland, så et eller andet gør vi 
jo rigtigt allerede, men vi er ydmyge, 
og erkender også, at det kræver 
ressourcer og tid, og at dette mål 
ikke blot opbygges på en sæson. 
Men vi har igennem de sidste 2-3 

år haft en positiv udvikling i vores 
ungdom, og med et nu større bagland 
af folk i vores udvalg samt en masse 
gode kræfter på sidelinjen, så ser vi 
ikke dette som en umulig opgave.” 
fortæller Thomas Søgaard, formand 
for Vinding Badminton
 ”Vi forventer i år at have flere 
ungdomshold med i turneringen end 
sidste sæson hvor vi havde 4 hold 
med.
 Vi vil gennemføre Natminton 
flere gange i løbet af året, og har 

investeret i vores eget udstyr til 
dette. Vi skal stå for Netværks 
Badminton for vores omkring 
liggende klubber, vi har DGI 
Begynderstævne, vi vil afholde 
træning for SFO på både Mølholm og 
Vinding Skole, og vi vil afholde fælles 
turneringsture i løbet af sæsonen. 
Samt mange andre tiltag 
 Men frem for alt vil vi sørge for, 
at vores spillere får nogle både gode, 
sjove og lærerige træninger i løbet 
af sæsonen, og være endnu mere et 
billede af en god breddeklub.” 
 ”Og så får vi i år endelig en hel 
sæson med vores FleksiFjer og 
Turnerings Seniorspillere, vi får vores 
første hold med i seniorturnering 
i mange år, 2 hold som skal spille 
Serie1, og såfremt der kommer 
en åbning, at få et af holdene i 
KredsSerien. 
 Det er mere end 15 år siden 
at Vinding Badminton sidst havde 
seniorhold med i turneringen, og vi 
glæder os virkelig meget til at komme 
i gang igen og vise os på landkortet”, 
afslutter Thomas Søgaard 
 Kom endelig og prøv om Badmin-
ton ikke er noget for dig - 3 gratis 
prøve gange for alle.
 Nye spillertrøjer, både med gamle 
og nye sponsorer for de næste 2 
sæsoner
 Vi er stolte at kunne præsentere 
vores sponsorer for de næste 2 år 
som er:

spillertøjet kan bestilles på vores club-in-shop løsning ved RsL. 
i år er spillertrøjen iNKL. i kontingentet, se den nye spiller trøje her:

TØNNES & ULSTRUP A/S

Ulvevænget 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 83 95 00 · Fax 75 83 00 15
post@toennes-ulstrup.dk · www.toennes-ulstrup.dk

TØNNES & ULSTRUP A/S

Ulvevænget 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 83 95 00 · Fax 75 83 00 15
post@toennes-ulstrup.dk · www.toennes-ulstrup.dk
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VSF Motion - DIT lokale 
motionscenter
I sommerferien har vort motions-
center kørt på lavt blus, men nu 
skruer vi op for aktiviteterne. 
Barsler du med tanken om at starte 
i motionscenter, så kig ind til os 
i områdets bedste og hyggeligste 
motionscenter. 
 Vi holder til i kælderen under 
Vinding-hallen. Ved at bruge os, 
støtter du udviklingen i dit nær-
område, og vi ligger i gå eller cykle-
afstand fra de fleste husstande. 
Er du i bil har vi masser af 
parkeringspladser. 
 I kælderen har vi et velindrettet 
motionsrum med masser af maskiner 
og frie vægte. Vi har uddannede 
instruktører, der kan hjælpe med 
ubegrænset programlægning og 
træningsvejledning.
 Vi tilbyder ubegrænset holdtræning 
indenfor blandt andet cycling 
(spinning), CrossGym og TrX. 
Online booking og oversigt findes 
via vor 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. 

Nyt fra udvalget
Regnskab
Vort regnskab sluttede den 30. 
juni og på trods af at vi har måtte 

forlænge medlemskaber på grund af 
corona nedlukninger, har vi kunnet 
præstere et mindre overskud, 
som vi forventer at kunne bruge 
i forbindelse med kommende 
investeringer. 
 årskontingentet holdes uændret 
på kr. 1.250

Hal �
I udvalget har vi arbejdet en del 
med den forhåbentlig kommende 
udflytning til hal2. Der har været 
mange scenarier på banen, og det 
har ikke altid været lige let at følge 
med i udviklingen. Den økonomiske 
ud-vikling  gør det ikke nemmere, 
men vi håber at vi finder en løsning 
i nær fremtid. I det forgangne år har 
vi sparet lidt på investeringerne, idet 
vi forventer/håber på at skulle bruge 
en pose penge i forbindelse med 
flytningen. 

Ny instruktør
Siden sidste version af Kontakt er 
Phillip tiltrådt som ny instruktør. I 
kan møde Philip på hans vagt fredag 
eller tag et kig på vor facebook side. 

Holdtræningen
Nedenfor en status på de enkelte 
hold:
• crossGym
 Holdene kører på fuld damp 

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

• TRX 
Holdet kører hver onsdag. 

• cirkeltræning
Der er cirkeltræning hver onsdag 

med Hans.

• indoorcycling
 Vi starter med hold tirsdag og 

torsdag for henholdsvis begynder 
og øvede. Traditionen tro 
kom-mer det store træk først i 
efteråret, men er der behov før, 
udvider vi bare antallet af timer.  

Før corona havde vi en tradition med 
at holde kombinerede events, hvor vi 
kombinerede flere trænings-former 
- CrossGym, TrX og IndoorCycling 
- hvor alle deltager i de tre discipliner 
på skift. Det håber vi på at kunne 
genindføre, ligesom vi håber på 
igen at kunne gennemføre såvel 2 
som 3 timers spinning events. Der 
orienteres via mail og facebook.

investeringer
Der har været foretaget løbende 
vedligehold af diverse maskiner og to 
motionscykler er udskiftet med nye 
og mere avancerede modeller. 
 Som nævnt holder vi lidt igen 
med de store investeringer indtil 
fremtiden for udflytningen er afklaret, 
men vi sørger naturligvis for, at vort 
center fremtræder funktionelt og 
indbydende. 
Tilbud til nye (og gamle) medlemmer
Vi kan tilbyde alsidig motion indenfor 
mange genrer. Kombineret med at 

vi har
• gratis og ubegrænset instruktion, 
• mulighed for at tilbyde gratis 

prøvetime, 
• gratis programlægning, 
• masser af holdtræning,
• en lav og fleksibel pris,
• stort set døgnåbent,
• cirka 500 m2 lokaler til rådighed, 
så skal vi nok finde et tilbud der 
også passer dig. Det eneste du skal 
gøre - at tilmelde dig og møde op Samarbejde med OK

Som de fleste nok ved har vi en samarbejdsaftale med OK. Denne 
aftale har hvert år givet ca. kr. 30.000 i tilskud til VSF. Vores nye 
kundekonsulent Torben Pedersen mener, der er basis for endnu større 
tilskud fra OK. Derfor har vi i samarbejde med Torben planlagt 4 fælles 
salgsdage i resten af 2022 ved Brugsen i Vindinggård.

13.9.22, 5.10.22, 10.11.22 og 18.12.22 alle dage fra kl. 10.00 - 13.00. 
VSF vil være repræsenteret af Otto Ley eller Peter Nissen eller Klaus 
Kristensen, så kom forbi og få en snak.

Torsdag den 10.11.2022 får vi overrakt årets støtte. Det vil vi gerne 
markere, og OK udlodder derfor den dag til de første 25 kunder en OK 
sportstaske eller en OK fodbold, der nytegner et OK Benzinkort eller 
udvider deres aftale med OK i form af en mobil eller el aftale.
VSF får 5 øre pr liter benzin, 10 øre såfremt der også er tilknyttet en 
mobil eller el aftale og 15 øre pr liter benzin, såfremt alle 3 aftaler er 
tilknyttet.

Gør det nemt - brug OK appen
OK Appen er fortrinlig til at give dig overblik. Det er nemt at tanke, 
vaske bil samt betale for parkering og du kan tilknytte det betalingskort 
du ønsker til Appen. I OK Appen kan du også tilknytte VSF, som den 
forening du ønsker at støtte.

Vi har brug for din hjælp
Vores mål i VSF er at vi næste år får udbetalt kr. 50.000 i støtte fra OK. 
Derfor har vi brug for, at så mange som muligt af foreningens medlemmer 
støtter os ved at bruge OK kort.

Kontakt Otto - 40279327, Peter  22555118 eller Klaus 40802754, hvis du 
vil vide mere.

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

BADMiNTON

i vort center, hvor vore erfarende 
instruktører vil råde og vejlede dig. 
Vi har et kontingent og der kommer 
ingen ekstraomkostninger (ud over 
engangsbetaling for nøglebrik). 
Besøg vor hjemmeside på 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 

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 12:00 men tjek lige  
 hjemmesiden

 o uformel omgangstone og  
 påklædning

• Årlig pris 1.250 kr. 
(mulighed for måneds og 
halvårskontingent samt 
firmaaftaler)
Se indlægget andet steds i bladet.

døgnet.  
Vort center drives af frivillige, uløn-
nede 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
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DBU fodboldskole
 
I uge 26 2022 mødte 184 forventningsfulde fodboldpiger og fodbolddrenge op 
til dette års DBU fodboldskole.
 Og vejret var heldigvis med de mange børn, unge og frivillige trænere, ledere 
og mad-hjælpere.
 Så venskaber, fællesskaber, leg og masser af fodbold var det primære på alle 
fodboldskolens fem dage.
 Maden blev indtaget i hold i godt humør og med masser af snak og grin. 
 Fodboldklubbens nye fartmålere blev testet. De er sponsoreret via Fyrvær-
kerisalget/-overskuddet under Kunstgræsforeningen.
 Torsdag kom tidligere VSF spiller Tobias Jakobsen, nu målmand i VB, og 
Miiko Albornoz forbi, og gjorde dagen ekstra særlig for de fremmødte børn. 

FOTO: WENcHE THiNNEsEN

DBU Fodboldskole
 - lidt mere end 
fodbold

TAK til vores hjælpere med 
mad-håndteringen

- til forældre, bedsteforældre 
og søskende

  ** en stor TAK til jer alle

TAK til vores sponsorer- TAK til vores lokale rEMA 1000 for den daglige frugt- TAK til Din Madpartner for en sød lille ting til alle på sidstedagen.
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Af Pr-koordinator JOHANNE KrISTENSEN

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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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. 3  . 2022    . 2�

Et stort fremmøde 
til vintersæsonens sidste chance for 
lidt opbyggende motion til den årlige 
udflugt. Som sædvanlig efterfulgt af 
den obligatoriske kaffe med kage og 
lidt anerkendelse til instruktørerne 
for deres indsats.

Udflugten
Torsdag den 28. april 2022 
kl. 8 præcis var der afgang fra 
Vindinghallen i dobbeltdækkerbussen 
med Svend Erik ved rattet med 
retning mod Skærbæk, hvor de 
mange forventningsfulde deltagere 
glædede sig til morgenkaffen. 
Men hov, hvad var nu det! Kunne 
chaufføren ikke finde vej? Dagens 
uventede overraskelse. Vi endte på 
den smukkeste plads ved Jels sø.

Positiv overraskelse
En rigtig forårsudflugt ud i den 
lysegrønne natur, hvor vi ovenikøbet 
blev begunstiget med flot, flot 
solskinsvejr og blev forkælet med 
kaffe/te,  paratskårne rundstykker, 
ost, marmelade, wienerbrød og 
en lille en til halsen. Der var høflig 
smør selv betjening.  Alt styret 
af Lotte, Annette, Erik, Dan med 
flere. Kaffen sørgede Svend Erik 

for. Super service.  Vi glemmer, at 
Dan ret hurtigt blev erklæret ikke 
arbejdsduelig  - han var så (u)heldig at 
tage fejl af fingeren og rundstykkerne. 
Et lille minus: vi savnede nogle 
toiletter.
 Det var svært at løsrive sig, men 
vi skulle videre til Marsktårnet ved 
Skærbæk. Ud i det flade landskab 
med masser af frisk luft - dvs. en 
lille smule vind, som de siger på de 
kanter. Ingen elevator, men masser af 
trappetrin op til en fantastisk udsigt 
var en udfordring, mange tog imod 
og samtidig fik testet konditionen. Et 
dejligt sted med campingplads og en 
flot minigolf bane. 
 Utroligt, men sulten nærmede sig, 
og vi skulle videre til Gram Slot, hvor 
der ventede dagens buffet: det blev 
ikke stegt flæsk og æblekage, men 

selvfølgelig en buffet med deres egne 
lækre produkter inkl. et stort glas 
fadøl eller sodavand, og selvfølgelig 
kaffe og æblekage til dessert. Ville 
man hellere have et glas vin til 
maden, var det for egen regning. 
 Derefter en spændende og 
imponerende rundvisning på slottet 
med dets mange originale skæve 
gulve, trapper, vinduer og vægge, 
lamper, malerier mm., og  hvor vi 
- delt i to hold - blev guidet rundt 
af hhv. slottets kvindelige ejer og 
en engageret historiker, som kunne 
fortælle spændende historier om 
slottet og dets tidligere ejere. De var 
virkelig velorienteret og kunne svare 
på vores mange spørgsmål. Som 
prikken over i’et sluttede vi af med 
kaffebord og friskbagt rabarberkage. 
Mætte og trætte efter en lang og 
dejlig dag gik turen hjemad til den 
planlagte tid. 
 Sommeren som sådan blev en 
noget blandet fornøjelse. Meget 
omskiftende vejr, blæsende,  nogle 
få dage med kraftig regn og alt for få 
sammenhængende varme dage. Der 
blev brug for både varme jakker, 
regntøj og shorts!

Petanque
Onsdagsholdet har haft mange 
deltagere, mens sygdom og dødsfald 
har reduceret antallet af tidligere 
års deltagere på  mandags- og 
torsdagsholdet.  Næste år vil vi 
starte helt forfra med nye, blanke 
lister, hvor man frit kan vælge at 
skrive sig på. Vi håber, det måske 
kan tiltrække flere nye spillere.                                                      
PS! Petanqueholdene kan selvfølgelig 
fortsætte med at spille også i 
september måned, så længe vejret er 
til det.

Krolf
Ærgerligt. Vi måtte flytte fra den 
hyggelige plads (ryddet og etableret af 
et hold aktive medlemmer fra Idræt 
for Ældre) men skolen mente, at 
de selv havde brug for pladsen. IFÆ 
måtte i gang igen og etablere en ny 
krolf bane lige bag ved hallen, som nu 
er taget i brug af tilfredse spillere.

cykelholdet
Aage har påtaget sig ansvaret for, at 
samtlige ture bliver gennemført hver 
tirsdag formiddag. Der har været op 
til 10 deltagere. De har haft mange 
fine ture i Vejles omegn: 
 Efter første cykeltur var der flot 
dækket op hjemme hos Edith og 
Leon i haven med nybagte boller 
og pålæg m.m. og en lille en til 
halsen, tak for det, derefter var det 
Højen, Nr. Vilstrup, Skibet, Tirsbæk, 

VALG
TIL VINDING MENIGHEDSRÅD 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 
KL. 18.00 I VINDING SOGNEHUS 

www.vindingkirkevejle.dk
Tlf.: 7640 8150

VALG
TIL VINDING MENIGHEDSRÅD 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 
KL. 18.00 I VINDING SOGNEHUS 

www.vindingkirkevejle.dk
Tlf.: 7640 8150

VALG
TIL VINDING MENIGHEDSRÅD 

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 
KL. 18.00 I VINDING SOGNEHUS 

www.vindingkirkevejle.dk
Tlf.: 7640 8150

VINDING
CYKELCENTER

         - din El-Cykel-X-Pert

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

Grejsdal/Hornstrup - med kaffebesøg 
hos Inger på Viborgvej -, Brejning 
havn, Børkop, Andkær, Kongenskær 
- altså med rigtig mange bakker, som 
Vejle er kendt for. Sidste tirsdag i 
august bliver som sædvanlig en tur til 
ravning broen.

Fælles afslutning for deltagere 
i sommeraktiviteterne
Vi håber, at  rigtig mange har lyst til 
at være med til en sammenkomst i 
cafèen onsdag den 31. august 2022 kl. 
13 - 15.
 
Facebook
Som alle nok har bemærket, er 
Idræt for ældre nu også kommet på 
facebook. Søg bare på Idræt for ældre 
og siden  kommer op.
 Tanken er, at vi her kan fortælle 
om vores aktiviteter, og derved få 
nye interesserede 
medlemmer.
 Det er 
meningen, at vi 
i løbet af august 
vil præsentere de 

enkelte aktiviteter, man kan deltage 
i, så vi bliver vist tit og løbende får 
præsenteret alle vores aktiviteter.

Efterårssæsonen
Tirsdag den 6. september 2022 kl., 
13.45 tager vi hul på en ny sæson med 
instruktører på plads til de sædvanlige 
aktiviteter. og husk årsmødet tirsdag 
den 20. september 2022, hvor 
der er nogle i udvalget, som ikke 
genopstiller. Så gå i tænkeboks, om 
det kunne være spændende at blive 
nyt medlem af udvalget.       
 Samtidig er det tid for betaling af 
kontingent 250 kr., som vi helst vil 
have, I betaler via hjemmesiden www.
vsf.eu evt. med hjælp af Lotte (husk 
Dankort), men I kan selvfølgelig også 
betale kontant med aftalte penge i 
sedler. n



��    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . 2���    . Kontakt nr. 3 . 2022 Kontakt nr. 3 . 2022    . 2�

HåNDBOLD

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

Mandag d. 4. Juli 2022 var dagen, 
hvor 11 piger fra VSF`s U-13 piger og 
fire voksne skulle af sted til Göteborg 
til Partille Cup, verdens største 
håndboldstævne. Med højt humør 
og spænding i maven var det første 
stop færgen fra Frederikshavn til 
Göteborg. På færgen gik tiden med at 
spise, snakke og spille kort.
 I Göteborg skulle vi bo på Fassberg 
gymnasium. Vi fik os godt indlogeret 
og så var det ved at være sengetid.
 Tirsdag skulle vi først spille 
om eftermiddagen, hvilket var 

dejligt, for så havde vi god tid til at 
spise morgenmad, sætte hår (skal 
flettes) og afholde taktikmøde. 
Kampene skulle afvikles udendørs på 
kunstgræsbaner, som var placeret 
rundt i Göteborg. Det er noget 
anderledes vilkår at spille under, end 
hvad vi er vandt til i Vinding hallen. 
 Pigerne var nervøse for kampene, 
da vi ikke kendte niveauet og heller 
ikke havde noget kendskab til vores 
modstandere, som kom fra Sverige, 
Island og Tyskland. Der var dog 
ikke nogen grund til at have været 

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

Partille Cup, verdens 
største håndboldstævne

nervøse for, om vi kunne klare os. 
Det kunne vi. Vi vandt alle kampe og 
dermed vores pulje med en målscore 
på plus 66. Vi spillede puljekampe 
tirsdag, onsdag og torsdag. Der 
var god tid mellem kampene, 
tiden udnyttede vi til at hygge på 
skolen, spille kort og se masser af 
håndboldkampe. 

 åbningsceremoni
Tirsdag aften var den officielle 
åbningsceremoni. Det foregik i 
Scandinavium, en stor hal, med plads 
til 5000 tilskuer, som ligger inde midt 
i Göteborg. Det var et brag af et 
show. 
 To af pigerne havde indsamlet 
hatte i røde/hvide farver til holdet 
fra søndagens Tour de France i Vejle, 
så vi var lette at genkende blandt de 
5000 unge håndboldspillere.
 Efter onsdagens kampe, skulle vi i 
Lisaberg Tivoli. Der var højt humør 
og pigerne susede rundt i parken og 
prøvede den ene vilde forlystelse 
efter den anden.

Diskotek
Torsdag aften var der arrangeret 
diskotek på gymnasiet. Diskoteket 
var ikke noget, som pigerne var 

optaget af,  vejret var heldigvis godt 
og pigerne hyggede sig i stedet 
udenfor i skolegården med basketball 
og masser af snak med spillere fra 
andre hold.  
 Da klokken var 22 ville de gerne i 
seng, da vi skulle spille 1/8 finale tidlig 
fredag morgen (vi var oversiddere 
i 1/16 finalen). Vi skulle spille mod 
Herning IF. Pigerne var klar over, at 
nu var det vind eller forsvind kampe 
og de ville gerne vinde. Herning er et 

godt hold og det blev en meget tæt 
kamp, som vi desværre tabte med et 
mål. Det betød, at vi var ude. Der 
gik en times tid, hvor pigerne skulle 
sunde sig og så kom det gode humør 
tilbage. Nu skulle vi hygge og så skulle 
vi se masser af håndbold. 

Fællesdans
Fredag aften blev vi inviteret med til 
fællesdans med Stjernen IF ( en klub 
fra Odense), her dansede piger og 
drenge fra U- 12 til u-18 fællesdans. 
Det var en morsom aften, hvor 
der blev grinet, fjollet og dannet 
venskaber på kryds og tværs. 
 Lørdag skulle vi pakke, gøre rent, 
ind og se finalekampe, inden vi skulle 
med færgen til Frederikshavn kl. 
16.00. 
 Det har været en kæmpe oplevelse 
at være med til Partille cup. Pigerne 
har hygget, grinet, snakket, danset 
, sunget og spillet masser af gode 
kampe. Turen har indeholdt alt det, 
som er en del af et holdfælleskab. Tak 
til pigerne for en fantastisk tur. n

Trænerteamet

��    . Kontakt nr. 3 . 2022
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rESErVErET

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

Tank billigt 
og støt
Vinding Sports 
Forening

Ring og hør 
efter dagens retter 

ellerse vores hjemmeside 

 www.restaurantvindinggaard.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

Nørregade 16 • 7100 Vejle 

• Tlf. 75837454 • 

Fax 75841207 
www.cityfrisorerne-vejle.dk

SPONSOrEr

Vindinggård Center 25
7100 Vejle 
Tlf. 76 40 08 80

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

Fredericiavej 88B . TeleFon: 7572 7545

v/Gert Stokkedal

Café VIC
VIndIng Idræts Center

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

Vindinggård  
                         mad og vin

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

BLOMsTERiET
VINDINGGårD CENTEr 13C

7100 VEJLE . Tlf. 30 25 23 68

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

frem til 31. december 2018

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

Børkop - 75866081
Vejle - 75823655

www.blomsterhuset.dk

Blomsterhuset

rESErVErET
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Store 
Hjemme-
kampsdag
Lørdag d.11. juni 2022 afviklede VSF Fodbold endnu 
en vellykket Store Hjemmekampsdag.
 Der blev spillet 47 kampe i løbet af dagen, og 
heldigvis var vejret med de mange både små og 
store spillere samt fremmødte tilskuere.
 

FOTO:
WENcHE

THiNNEsEN

årets sidsteStore Hjemmekamp Dag afholdes lørdag den 27. august- kig forbi Vinding Stadionfor en oplevelse   med mange aktive i kampe på banerne
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Sydjysk  
Akupunktur                             
og smerteklinik    

Ved: Akupunktør og Anæstesisygeplejerske 
Lone Tangsgaard 
Fousbjergvej 44, Vinding

Tlf. 20 49 84 80 

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

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

Sommerafslutning med fart, 
gå på mod og viljen til sejr
En eftermiddag sidst i juni hvor solen 
bagte fra en skyfri himmel, og asfalten 
lå øde hen for en stund var det som 
vanligt ikke græsset på VSF stadion, 
som skulle betrædes, med derimod 
asfalten på Vandel Gokart bane. 
 I takt med varmen steg op 
fra asfalten steg spændingen for 
drengene på Vinding SF’s U11 hold. 
Via årgangens uddeling af 
KONTAKT og forældres hjælp med 
fyrværkerisalg blev Gokart-eventet 
herved betalt. En oplagt mulighed for 
at skabe en social oplevelse for hele 
U11 årgangen.
 Imens gokarts blev linet op til 
starten, blev sikkerheden nøje 
gennemgået. 
 I takt med tildelingen af gokarts var 
nervøsiteten og koncentration tydelig 
at spotte i drengenes øjne under 

hjelmen. 
Første Heat var klar til at blive skudt 
i gang og imens stod de resterende 
fra holdet på sidelinjen. Også de var
spændte - klar til at heppe og lurer 
fif af. 
 Løbet blev frigivet, og som i et 
andet Formel 1 løb var der kamp om 
positionerne på banen. 
 Duften af varmt asfalt, dæk, hvin 
fra såvel tilskuere, kørere som dæk 
skabte stemning og en samhørighed
der osede af vildskab og glæde.  
 Der blev givet gas, hvilket ikke blev 
mindre som de forskellige heats blev 
frigivet. Selv trænerne gav alt hvad de 
havde, som var det en pokalfinale. 
 Dette arrangement til Vandel 
Gokart var en utrolig god oplevelse 
og en fantastisk afslutning på denne
sæson. 

 Der snakkes allerede nu om 
revanche til næste sommer. n

Vindinggård Center 13 . 7100 Vejle
Tlf. 7572 1866

vindinggaard-dyreklinik.dk
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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

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

FC PrOSTATA kan bevidne: 
De løber stærkt på Vejle Sygehus
Den forløbne periode siden seneste 
nummer af Kontakt har budt på lidt 
af hvert, både sportsligt og socialt. 

Ud over de sædvanlige 
træningslektioner har der også 
været lidt afveksling i form af både 
kendte indslag og samtidig et helt 
nyt arrangement - et besøg fra Vejle 
Sygehus. 
 Alle aktiviteter overskygges 
desværre af, at vi endnu en gang har 
måttet sige farvel til et markant og 
afholdt medlem af vores lille gruppe. 
Det tredie dødsfald på mindre end 
10 måneder. Desværre et uundgåeligt 
vilkår, når der er tale om en gruppe 
spillere, der alle i divergerende 
grad lever med canceren som fast 
følgesvend. 
Og netop derfor betyder vort 
netværk og fællesskab omkring 
fodbolden så meget. Den er et 
betydningsfuldt frirum fra alle tanker 
om sygdom.
 På en halvkold 1. maj var vi endnu 
engang inviteret til Superligafodbold 
på Vejle Stadion. Michael havde 
skaffet fribilletter til Vejle Boldklubs 
kamp i nedrykningsspillet mod 
Sønderjyske. Om det var andre røde 
faner, der trak på denne 1. maj, skal 
jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald 
endte det med en lille sluttet flok på 
syv, der mødte frem, heriblandt tre, 
som aldrig før havde været på Vejle 
Stadion. Oplevelsen blev uheldigvis 

lidt af en fuser, da VB netop denne 
dag valgte at spille forårets absolut 
dårligste kamp og tabte 
opgøret 3-0.
 På en varm sommerdag, fredag 
den 10. juni, var vi blevet udfordret 
til en kamp mod dem, som er med 
til at holde os i live, nemlig læger 
og sygeplejersker på Onkologisk 
Afdeling på Vejle Sygehus. Torben 
havde efter et besøg på afdelingen 
skabt den første kontakt, hvorefter 
Benny overtog og sendte en 
officiel invitation. De mødte med 
13 spillere og omkring dobbelt så 
mange feststemte supportere, mens 
vi selv stillede med 14 mand. Man 
enedes om at spille 8-mands med 
fri udskiftning, efter at Knud Aage 
havde varmet begge hold grundigt 
op. Hvis nogen har været i tvivl om, 
hvorvidt personalet på sygehuset 
løber stærkt til daglig, blev det 
tydeligt dokumenteret denne dag. Vi 
blev i hvert fald løbet over ende af 
yngre og hurtigere modstandere og 
tabte dysten. Bagefter blev der spillet 
endnu en kamp, denne gang med 
miksede hold. Dagen sluttede med 
hyggeligt samvær i Cafe VIC, hvor 
væskebalancen blev udlignet, og hvor 
de vindende gæster fik overrakt en 
gave i form af en opskåret fodbold 
med indhold i form af lidt sødt.
 Fredag den 17. juni var der 
igen mulighed for at måle sig mod 
andre hold, men denne gang mod 

lidt mere ligestillede modstandere. 
Boldklubben Frem havde inviteret til 
den årlige Harald Nielsen Cup. Der 
var arrangeret fælles bustransport 
sammen med Aalborg, Lyseng, 
Haderslev og Odense med tidlig 
afgang fra Vinding kl. 7.30. Jens havde 
kaffe med og Michael havde sørget 
for rundstykker og en lille en til 
halsen.
Vi havde tilmeldt 11 spillere fordelt 
på to hold. Desværre modtog vi 
op til stævnet to afbud, så vi måtte 
tage afsted med kun ni mand. Vi var 
heldige at ”låne” en spiller fra Lyseng 
- endnu en Jens - så vi lige netop 
kunne stille to hold, men altså uden 
udskiftningsmulighed.
 Kampene viste sig at skulle afvikles 
på selveste opvisningsbanen i Valby 
Idrætspark i høje varmegrader.
 Hold 2 mødte Odense, Fremad 
Valby og Holstebro og gjorde en 
god figur, men den manglende 
udskifter kom til at koste kræfter. I 
to af kampene holdt man 0-0 til der 
var spillet 6-7 minutter, hvorefter 
man løb tør for energi. En absolut 
godkendt indsats af holdet. Tabte 
bl.a. til de senere vindere for fjerde 
gang, Odense.
 Hold 1 mødte Lyseng, Haderslev 
og Aalborg Chang 1, og sluttede efter 
4-0, 2-0 og 1-1 som klar puljevinder, 
og var dermed i kvartfinalen mod 
Aalborg Chang 2. Her blev det til 
et lidt ærgerligt nederlag på 2-3 i 

en kamp, hvor en udskifter kunne 
have gjort forskellen. Spillemæssigt 
var holdet fuldt på højde med begge 
finalehold.
 Odense vandt finalen med 1-0 over 
Chang 1, hvorefter en veloplagt rudi 
Nielsen kunne overrække pokalen.
Dagen sluttede med et fint 
traktement i Frem’s klublokaler på 1. 
sal under hovedtribunen. Afgang fra 
Valby kl. 17, og efter et par stop på 
hjemturen ramte vi Vinding ca. 20.30 
efter en både varm og hyggelig dag.
 Til træningen den 12. juli, kunne 
vi byde velkommen til to nye 
medlemmer, nemlig Svend Erik Bodi, 
der er flyttet til Egtved-området 
fra FC Prostata-klubben i Køge, 
samt Preben Haug her fra Vejle. Et 
hjerteligt velkommen til jer begge!
 Dagen efter modtog så vi den 
triste meddelelse om, at vor afholdte 
medspiller og dyrebare ven, Børge 
efter længere tids ulige kamp var 
sovet ind på Sct. Maria Hospice, tæt 
på hjemmet i Bredballe. Alt for tidligt, 
i en alder af bare 64 år. En besked 
vi havde forberedt os på, men som 
alligevel var hård at modtage. 
 Børge gav så meget positiv energi 
til holdet i kraft af sin altid glade og 
optimistiske facon og de hurtige 
og muntre kommentarer, både før, 
under og ikke mindst efter træningen. 
Man var aldrig i tvivl, når Børge var 
på anlægget. Med det karakteristiske 
glimt i øjet var han en samlende figur 
og garant for det sociale fællesskab.
 Børge var med den aften i august 
2018, hvor holdet blev stiftet, men 
på grund af arbejde gik der nogle 
måneder, før han kunne være med 
på banen. I starten kun fredag 
eftermiddag, hvor han ofte kom 
susende i lastbilen i sidste øjeblik. 
Senere fik han en fast fridag om 
tirsdagen, så han kunne være med 
fuldt ud. På banen, når bolden rullede, 
var han en ukuelig fighter, men det 
var lige så meget fællesskabet, der 
betød noget.
 I de seneste måneder med sygdom 
og gentagne indlæggelser bevarede 
Børge trods dystre udsigter sit 
optimistiske livssyn og ikke mindst 
humoren. Han var afklaret og vidste 

hvad der ventede, men insisterede 
på at få det bedste ud af livet lige 
til det sidste. Så også her kom hans 
velkendte fighterinstinkt til udtryk.
 Så sent som til kampen mod 
Onkologisk Afd. mødte Børge op som 
tilskuer med støtte af fru Susanne 
og en rollator. Og han kendte jo 
nærmest spillerne på begge hold lige 
godt, og var fuld af taknemmelighed 
over for begge parter.
 Lørdag den 16. juli mødte 20 
spillere/ægtefæller op for at tage 
afsked med vores glade og afholdte 
holdkammerat. Først i en mere end 
propfyldt Bredballe kirke og derefter 
til en smuk mindehøjtidelighed på 
Hotel Munkebjerg. 
 Børge vil være savnet fremover, 
men mindet om et helt fantastisk 
menneske og de mange skønne 
stunder vi fik sammen med ham, vil 
heldigvis leve videre. Tak for alt, hvad 
du gav os.
 Tilslutningen til træningen har 
været lidt svingende hen over 
sommeren, både på grund af sygdom, 
men også i kraft af, at selv seniorer 
ind imellem har brug for lidt ferie. 
Men generelt er opbakningen stadig 
fin. 
 I nogle uger har vi måttet vænne 
os til et andet underlag, mens 

kunstgræsbanen har været under 
omlægning.
 I løbet af juli måned har vi også 
kunnet fejre et par halvrunde 
fødselsdag, idet både Carlo og Uffe 
har rundet de 75 år. Stort tillykke til 
jer begge!

Af kommende tiltag 
hen over sensommer og efterår kan 
vi bl.a. se frem til den traditionelle 
fodboldgolf. Vi er også inviteret til 
en mini-turnering i randers den 25. 
august, hvor deltagerne ud over 
hjemmeholdet er Aalborg Chang, 
Lyseng fra Aarhus og os. Desuden 
venter et helt nyt arrangement, 
en træningsdag på BGI Akademiet 
i Bjerre, arrangeret i samarbejde 
med vores fysioterapeut Minna. 
Et heldagsarrangement med fuld 
forplejning og både et sportsligt og 
socialt sigte. 
 Træningskamp mod Haderslev og 
måske Esbjerg er også i tankerne.
29. november skal vi i Musikteatret. 
Teatret Svalegangens ustyrligt 
morsomme skuespil ”En lille 
smule ubehag”, som omhandler 
prostatakræft, vender tilbage, efter 
at det i februar sidste år måtte 
aflyses p.g.a Covid-19. 21 spillere 
og pårørende havde glædet sig 
dengang, så mon ikke vi bliver endnu 
flere denne gang? Notér allerede nu 
datoen og glæd jer! n 

Poul Erik

FODBOLD 

Fighteren Børge, som 
vi altid vil huske ham
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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

Slut med sjov 
lørdag i Vinding
Efter rigtigt mange år med Sjov lørdag i Vinding Idrætscenter 
(dog ikke de seneste 2 år pga. Corona) må vi desværre erkende, at det ikke har været 
muligt at finde medlemmer til en ny styregruppe. Derfor er vi rigtigt kede af at måtte 
fortælle, at der ikke længere vil blive planlagt og afviklet Sjov lørdag. 
 Vi vil gerne sige en stor tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med de praktiske 
opgaver ifm. Sjov lørdag og ikke mindst til alle de skønne børn, som har leget, danset, 
spillet og hygget sig til arrangementerne - det har hver gang været en stor fornøjelse.

Ps: Skulle der være nogen, der gerne vil tage handsken op og sikre, at der bliver afviklet 
Sjov lørdag i fremtiden, så send en mail til sjov-vsf@hotmail.com - så vil vi sikre en 
overlevering af materialer og viden.

Venlig hilsen
Den afgående styregruppe

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�

Deadline til næste nummer af

Kontakt 
er fredag den 4. november 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..!
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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


