LEMMING IF
Nyt fra formanden
Efter en fantastisk sommer i Danmark, er vi nu kommet
godt i gang med aktiviteterne i Lemming IF. Anden
halvdel af 2014 byder på flere tiltag og et behov for hjælp
fra frivillige i klubben. Vi fik desværre ikke opgaven med
uddelingen af telefonbøger i år. Den opgave har Post
Danmark overtaget, og det er vi selvfølgelig kede af.
Jeg tror det sidste kapitel i historien om uddeling af
telefonbøger i Lemming IF er skrevet. Det har været
en god saltvandsindsprøjtning i gennem de sidste 20
år, hvor pengene for arbejdet er blevet brugt til mange
gode tiltag i Lemming IF.
Vi har i gennem de sidste 1½ år arbejdet hen imod
multibane- og friluftsfitnessprojektet og skal nu snart
til og i gang med anlægsarbejdet. Nu hvor vi ikke skal
uddele telefonbøger, håber vi på, at nogle har tid og
overskud til at hjælpe til med arbejdet.
Vi mangler dog fortsat at indsamle de sidste penge, så
der kan komme ny belægning rundt om klubhuset samt
belysning på multibanen og fitnessdelen. Se andetsteds
i bladet, hvordan du kan bidrage økonomisk - for få
penge kan du være med til at gøre en stor forskel lokalt.
Ligeledes kan du også følge med på www.lemmingif.dk
,hvor mange penge vi mangler fra at være i mål.
Til sidst vil jeg sige tak til Peter Michelsen, Midtjysk
Rustfri og Bjørn Ballum, Rema 1000, Nørrevænget for
sponsorering af spilletøj til oldboys, damerne og U10
pigerne. 				
Jesper Bang
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Lørdag d. 25. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER

Skål

Vi har brug for din støtte:

Multibane
+ frilufts fitness

Du kan give din donation via DGIs Gavefond,
som er godkendt af skattemyndighederne.
Følg linket fra lemmingif.dk til DGIs Gavefond.
Det er til glæde for os alle!
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AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER

TILMELD
10 PERS. OG
FÅ 2 ØLKANDER
GRATIS!

ALLE ER VELKOMNE!

Vi glæder os til at se spillere, forældre, trænere, holdledere,
naboer, venner, familie, sponsorer og andre til en festlig aften.

PRIS: 150,- kr. pr. person for en 3 retters menu.
TILMELDING: Senest d. 12. okt. 2014 til:

Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk eller
Lasse Schultz på tlf. 2513 6775 / mail: logjbyg@hotmail.com
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

LEMMING IF
Motionsafdelingen
Det går godt på cykelholdet. Der bliver cyklet mange
ture, og der er ryttere afsted både hver tirsdag og
torsdag. Jeg har haft nogen gode ture på kaffeholdet,
hvor vi har haft tid til at nyde landskabet, og set det
udvikle sig gennem forår og sommer. Nu er det hele
ved at blive høstet, og jeg regner med at cykelsæsonen
slutter i starten af september. Da begynder aftenerne
at blive for mørke til at cykle rundt på vejene. Heldigvis
varer det så ikke så længe, inden indendørsmotion
starter i gymnastiksalen på den gamle skole.
Indendørsmotion starter tirsdag d. 21. oktober
Løbeholdene kommer også rundt på mange ture, men
her kommer vi ikke så langt omkring. Det går trods alt
lidt hurtigere på hjul. Sidst i august deltager vi for 3. år
i træk i Almindsø-stafetten, og 8. august stiller vi med
15 mand til Sejlingløbet. Det bliver sjovt at komme
over at løbe med naboerne. Jeg håber, at nogen af
dem kunne få lyst til at løbe med os til søndagsløbene
i løbeklubben.
Det er stadig muligt at få en nøgle til motionsrummet
i klubhuset. Se billeder af de redskaber vi har på
www.lemmingif.dk under Motion. Her kan du også se,
hvordan du får en nøgle.

Idrætsdagen
Igen i år havde vi en aktiv og hyggelig idrætsdag på
Lemming stadion. At kalde det en tilbagevendende
tradition er måske lidt for tidligt, men det var i hvert fald
for andet år i træk. Der var et godt fremmøde (over
100 personer), børnene legede og havde det sjovt, og
mange af de voksne var også med, så arrangørerne var
godt tilfredse. Det var en dag, hvor man kunne prøve lidt
af alle de aktiviteter, som Lemming IF tilbyder. Således
var der både en cykelrute og en løberute, ligesom
også fodbold og håndbold var på programmet. Først
var Dorthe dog på banen og som en god opvarmning,
fik vi alle prøvet, hvad indendørsmotion og gymnastik
har at byde på. Derudover var der også mulighed for at
fordrive tiden med stikbold eller nogen skøre stafetter.
Mit forsøg på at få landsbyerne i området til at mødes i
en Landsbydyst lykkedes tildels. Vi fik besøg af et hold
fra Sejling og et fra Serup, og med lidt hjælp på dagen
lykkedes det også Nisset at samle et hold. Sammen
med holdet fra Lemming, dystede de i 3 discipliner om
at vinde pokalen og titlen som årets landsbymester.
Efter en tæt dyst blev det Nisset, som løb med sejren.
Tillykke til Nisset. Til næste år har vi aftalt, at Sejling
afholder Landsbydysten - måske i forbindelse med
deres sommerfest. Jeg skal med over for at vinde
pokalen til Lemming!
Torsten Nielsen
Løb og motion - Idræt for alle

Silkeborgløbet: Esben Hornum var hurtigste mand på 11
km!
Tunnelsynsfodbold

Vinder af Landsbydysten: Nisset

Årets løber 2014: Aksel Nielsen

Der bliver gået til den i Landsbydysten
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LEMMING IF
Nyt fra fodbold seniorafdelingen
Nu er det blevet tid til at gøre status på et forår, som
har budt på flere opture end nedture i seniorafdelingen.
Hvis vi starter med Lasses tropper serie 5, var de
meget tæt på en oprykning til serie 4. Hvem havde
troet dette efter et efterår med store nederlag. Holdet
har gennemgået en fantastik udvikling og endte på en
imponerende 2. plads og var meget tæt på oprykning.
Klubbens serie 4 havde en blandet sæson, som
bød på meget svingende resultater. Holdet var reelt
ikke i kamp om hverken nedrykning eller oprykning.
Klubbens serie 4 hold har et stort potentiale og med
noget mere kontinuitet, har vi helt klart et hold, der i
efteråret kommer til at spille med om oprykningen til
Serie 3. Det kræver dog hårdt arbejde og stor lyst til at
kæmpe både til kamp og træning for at nå målet.
Klubbens førstehold serie 1 præsterede et rigtigt godt
resultat og blev nummer 2 i en meget jævnbyrdig
pulje, hvor alle kunne slå alle. Det gjorde også at der
igennem hele foråret var spænding til det sidste. En 2.
plads i serie 1 er i øvrigt klubbens bedste resultat, og
kan holdet finde noget mere stabilitet til den kommende
sæson, hvem ved så, om den står på jyllandsserie
efter jul. Klubben må dog til efterårssæsonen undvære
anfører Allan Nielsen, som er taget til Spanien for at
søge nye eventyr. Derfor bliver det spændende at se,
om holdet kan rykke lidt tættere sammen og udfylde
pladsen efter Allan. Sker det, kan det blive et rigtigt
sjovt efterår.

Anføren for serie 5 går forrest

Fodbold serie 5

I forbindelse med opstarten til den kommende sæson,
har serie 1 deltaget i en træningsturnering. Herfra
skal der lyde et stort tillykke til alle de spillere, der
var med til at sikre, at Lemming forsat kan kalde sig
”Kommunemester”. Klø på og det bliver et rigtigt godt
forår.
Der skal forsat lyde en stor ros for det store fremmøde
til træning, som er med til at gøre det sjovt at spille
fodbold i Lemming. Bliv ved med det gode fremmøde
og vi vil gå et rigtigt sjovt efterår i vente.
Der er træning tirsdag og torsdag kl. 19.00 - nye som
gamle er mere end velkomne.
Til sidst skal der lyde en stor tak til fans og frivillige,
der er med til at gøre det rigtigt sjovt at spille fodbold i
Lemming IF.
Vi ser frem til en ny sæson med masser af spændende
kampe.
Vi ses på Lemming stadion
Mads Balle Pedersen
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Kommune mestre for 2. år i træk

LEMMING IF
Børnefodbold i Lemming IF
Hold og træningstider:
Sandkasseholdet (årg. 2010 - ?)
Torsdag fra kl. 17.00-17.30 (17.45)
Træner: Camilla Brix
3-mands
U6 mix (årg. 2009)
Torsdag fra kl. 17.00-17.30 (17.45)
Træner: Tommy Fredberg
5-mands
U7 mix (årg. 2008 el. 0. klasse)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: Dennis Nielsen og Torsten Nielsen

Håndbold
Efter endnu en kort sæson med udehåndbold, er vi
atter klar til at starte op efter sommerferien.
Trænerne fra sidste sæson, har valgt at sige ja til
endnu en sæson, så vi glæder os til, at kunne se frem
til en masse dejlige træningsaftner.
Vi er et hold, hvor der er plads til alle, nybegyndere som
mere rutinerede. Vi er flere der kører fra Lemming og
omegn, så der er muligheder for at lave noget kørsel
sammen.
Vi træner i Fårvang Hallen og har trænings opstart
tirsdag i uge 33 fra kl. 20.00 – ca. 21.30.

U8 og 9 drenge (årg. 2006-2007 el. 1. og 2. kl.)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: Søren Bay, Egon Bang og Jesper Bang
U10 Piger (årg. 2005 el. 3. klasse)
Torsdag fra kl. 17.00-18.00
Trænere: June Nørgaard og Michael Høyer
8-mands
U10 Drenge (årg. 2005 el. 3. klasse)
Tirsdag og Torsdag fra kl. 17.00-18.30
Trænere: Benjamin Hede, Jakob Jensen
og Kristian Stjerneby

Fodbold U10 piger

Lemming IF’s upcoming

HUSK

Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens
kommende arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk

Dame senior
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