LEMMING IF
OKTOBERFEST I LEMMING 2016

Blev endnu en fantastik fest. Der var en god stemning
aftenen igennem og der blev danset til kl. 03.00 om
natten.
Oktoberfesten er også en træner- og hjælperfest, hvor
vi i Lemming IF’s bestyrelse siger tak for hjælpen i
gennem årets løb. Det er lige fra kantinedamerne, ølkuskene, trænerne, holdlederne og alle der hjælper til
med at danne rammerne i Lemming IF.
Pga. festens gode stemning, glemte jeg at få alle de
frivillige i Lemming IF op for at blive hyldet.
Dette beklager jeg mange gange.
Med venlig hilsen
Jesper Bang
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Løbeklubben
Lemming løbeklub til lyserød lørdag i Thorning. Her
mødte vi vores venskabsklub Mo’s friends. Om aftenen mødtes vi til grill og hygge hos Erling Christensen
og Dorte Hornum. Næste store arrangement foregår
søndag d. 18. december kl. 09.00 med det traditionsfyldte nisseløb. Der sluttes af med glögg og hjemmebagte æbleskiver i Lemming klubhus.

Mountainbike
Vores aktive mountainbikehold (KNAS) nyder efterårsfarverne på en lørdagscykeltur i skoven. Vi cykler hele
året alle lørdage fra P-pladsen ved Vestre søbad kl.
10.00, så der er kun et at sige: Kom Nu Af Sted!

Landevejscykling
Cykelholdet er cyklet ind i solnedgangen og i garagen
for i år. Til foråret kalder landevejenes asfalt igen på
os. Vi ses!

Indendørs motion
De to voksenhold er kommet kanon fra start. Mange
glade mennesker og selv om vi har det sjov, bliver der
gået til den! Vi træner hver tirsdag på Lemming gl. skole. Først kl. 17.30 ”Holdet for de helt voksne” og så kl.
18.30 ”Styrkeholdet”.

Børnegymnastik
En fantastisk tilslutning til børnegymnastikholdene på
Lemming gl. skole. Forældre/barn-gymnastik tirsdage
kl. 16.30, hvor både børn og voksne får sved på panden og onsdage kl. 17.00 Batman-gymnastik, som er
forbudt for voksne.
Fitnessrum
Endelig står Lemming IFs
nye fitness rum på Lemming gl. skole færdigt og
er klar til brug. Det kræver
et medlemskab af motionsafdelingen, men er ellers
gratis at benytte det næste
halve år. Jeg står for udlevering af nøgler, så skriv til
mig, hvis det har din interesse.
Torsten Nielsen: torstenbjerrenielsen@gmail.com
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LEMMING IF
Badminton
Det er muligt at få en haltid til badminton på Lemming
gl. skole. Der er indtil videre to aktive hold, så der er
stadig ledige tider at få. Kontakt mig, for at få en nøgle
og en tid.
Torsten Nielsen: torstenbjerrenielsen@gmail.com

Håndbold for drenge i alderen 9-12 år.

Lemming IF har i samarbejde med Grauballe UGF
startet børnehåndbold i Grauballe Forum.
Der trænes hver onsdag kl. 16.00 – 17.00.
Få yderlige information hos træner:
Camilla Brix, mobil 6063 3140.

Lemming IF afholder

Generalforsamling

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.15
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A
8632 Lemming.
Der serveres smørrebrød kl. 18.30.
Tilmelding til sekretær Bjørn Bajlum
på lemmingif@outlook.dk
eller mobil 60390927 inden den 17. februar 2017.
Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

LemmingHuset og Borgermøde

Hvad er der lige gang i?
LemmingHuset er blevet arbejdstitlen på et nyt og
spændende projekt om at skabe et fælles hus og en
fælles forening omkring fritid, idræt, kultur, kreativitet og
fællesskaber på alle niveauer i og omkring Lemming.

Egon Bang hædret med pris og borgmester tale

Lørdag d. 22. oktober blev Egon Bang hædret for
mere end 25 års frivilligt arbejde i Lemming IF. Han fik
overrakt DBU Jyllands hæderstegn på Ravn Alu Park
i Lemming i forbindelse med Jyllandsseriens sidste
hjemmekamp. Borgmester Steen Vindum var også til
stede og holdt en flot tale for Egon.
Vi vil endnu en gang sige tak for indsats i Lemming IF.

Udgangspunktet er et samarbejde mellem Lemming
Sogns Borgerforening, Lemming IF og Værkeriet. De
tænkte fysiske rammer er dels tilbygning til dels forandring af de allerede bestående rammer ved Lemming IF og Lemming Forsamlingshus. Et stort og flot
indgangsparti med fælles cafe og køkken samt fitnessområde. Et nyt og større køkken som kan rumme
flere funktioner og flere aktiviteter. Ændring af bestående lokaler til værksteder, musik og kreativitet. En
tilbygning som vi kalder sal 3, men med mulighed for
badminton, volleyballe og floorball m.m.
Vi er i samarbejde med Silkeborg kommune og DGI
ved at nytænke dette fælles område og på den måde
skabe et nyt og fælles rum for Lemming og Omegn.
Vi fremlægger de foreløbige tanker, ideer og tegninger
for projektet og vi beder om din mening.
Vil du være med og har du lige løsningen eller bare en
ide. Så er der

Borgermøde den 7. marts kl. 19.30
i Lemming Forsamlingshus
Lemming Skolevej 10.

Egon Bang hædres
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På vegne af Lemming Borgerforening, Lemming IF
og Værkeriet, Knud Erik Nielsen

Fodbold
Matias Vestergård ¨Vgård¨ er blevet kåret til årets seniorspiller 2016. Han er en spiller med højt humør, og
bringer ikke bare godt fodboldspil med sig, men også
et godt socialt miljø efter træninger og kampe. Han er
ofte den sidste til, at lukke klubhuset og en meget vigtig person i det frivillige miljø i Lemming IF.
Vgård har spillet i Lemming i 3,5 år og har været fast
inventar på Lemmings første hold siden dag 1. Så fast
at han faktisk har spillet ikke mindre end 99 kampe i
streg, om han når nummer 100 er dog usikkert grundet
en korsbånds skade i sidste udekamp. Vi håber og tror
på han vender tilbage til første turneringskamp til april
2017. Stort tillykke med prisen, vi håber dit ansigt og
entusiasme vil pryde Lemming i mange år frem.

Matias Vestergård

Lemming IF’s senior afdeling holdte lørdag d. 5. november afslutning efter et resultatmæssigt super år.
Både forår og efterår har været godkendt hvad angår
det resultatmæssigt, dog har vi i efteråret haft problemer med og kunne stille hold til vores serie 5 hold de
sidste 3 kampe. Der har været mange ude og rejse,
samt skaderne har i år ramt os hårdere end de plejer,
men det skal ikke være nogen undskyldning. Vi vil i
den kommende sæson have fokus på, hvordan vi undgår skader.

melgaard og har været i Brædstrup i 7 år, han mente
det var tid til forandringer og efter at have afholdt flere
møder med ham, synes vi begge to at Lemming IF
kunne være næste skridt for ham og omvendt. Så jeg
håber I vil tage godt imod ham og fortsat yde både 1,2
og 3. holdet den støtte, som I har gjort hidtil.
Til sidst vil jeg gerne takke for 6 gode år som Senior
Formand i Lemming IF.
Det har været fedt og være en del af både spillerne
såvel som bestyrelsen. Jeg forlader dog ikke Lemming
IF helt, da jeg overtager Mads’ plads, som serie 3 træner fra 2017.
Bonus info: Baseret på indbyggertallet i Lemming
by er vi det højst rangeret amatør hold i Jylland.

Derudover har vi sagt farvel til Mads og Søren, men
ikke helt farvel da Søren vil varetage rollen som kampfordeler stadigvæk og Mads vil spille de kampe i det
omfang han kan. Det er to gode personligheder, der er
gode og have i enhver klub. Jyllandsserien skal have
ny træner, han kommer fra Brædstrup IF som også
spillede JS i denne sæson. Han hedder Steffen Gam-

Kenneth Bjerregaard

Se mere om holdene og find kontaktoplysninger på

lemmingif.dk
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