IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nyt fra formanden
Foreningen plejer at ligge i dvale i vinterperioden, men
dette er ikke helt tilfældet i år, for som tidligere beskrevet
er der sket nye tiltag i Lemming G&IF og dette har
allerede båret frugt. Håndbolden og gymnastikken har
været i fuld gang og løberne har også været i gang
trods det kolde vejr. Fodbolden har holdt vinterpause,
dog har der været spillet indendørsfodbold med de
mindste.
I 2012 har klubben haft adskillige arrangementer
for at tjene penge og her har klubbens medlemmer
især fodboldafdelingen hjulpet med f.eks. garderobe
pasning i forbindelse med Nordeas generalforsamling,
scene nedtagning ved 3 koncerter, p-vagter ved Hede
Rytmer, EnergiMidt Cup i Lemming, oktoberfest,
uddeling af 40.000 stk. telefonbøger og pasning af
2 boder ved alle Silkeborg IF’s hjemmekampe. Vi
har valgt at skære lidt ned på disse arrangementer i
2013 og i stedet bruge tid på vores klubhus, for det
trænger f.eks. til at blive malet og desuden skal vi
have skiftet de vinduer der er indkøbt, som nu i noget
tid har stået i formandens indkørsel. Hertil afholder vi
arbejdsweekend d. 23.-24. marts 2013.
Vi har uheldigvis haft indbrud i klubhuset og mistet
vores nye fladskærms TV. Men vi prøver igen, for
det har været en succes og gav fuldt hus til både
Champions League finale og Danmarks åbningskamp
mod Holland, så derfor er der indkøbt et nyt TV, der
bliver sikret meget bedre. Samtidig har vi også valgt
at få tilsluttet Fiber Bredbånd fra vores hovedsponsor
EnergiMidt.
Vi går stadig og pusler med nye tiltag i Lemming G&IF.
Det næste projekt vi vil bruge tid på er foreningsfitness,
hvortil der skal søges fonde og i samarbejde med de
andre foreninger og institutioner i Lemming, finde ud af
hvordan og hvorhenne det kan fungere.
På længere sigt har vi i Lemming G&IF et ønske om,
at få nogle bedre rammer til at dyrke indendørsidræt,
derfor er vi også i gang med at beskrive vores ønske
om et Multihus. For øjeblikket har vi i samarbejde
med Dybkærskolen fået lov til at låne den gamle
skole i Lemming til gymnastik og fodboldtræning for
U7 drenge. Vi skal i dialog med Silkeborg Kommune
og gøre opmærksom på os selv, samt vise at der er
et behov for nogle faciliteter i Lemming, for vi ved at
Dybkærskolen lukker deres afdeling her i Lemming om
2 år og hvor vil vi stå i forhold til dette? Derfor mener vi,
at det er nødvendigt, at have nogle ideer at kunne tage
udgangs punkt i. Dette er selvfølgelig noget vi skal
være enige om i samarbejde med de andre foreninger
og institutioner i Lemming.
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Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter,
samt informationer
om klubbens
kommende arrangementer
på hjemmesiden:

www.lemmingif.dk
Da klubben blev grundlagt tilbage i 1954 hed den
Lemming Sogns G&IF. Dette blev i 2001 tilpasset til
Lemming G&IF, da Sogns blev fjernet. Der er nu et
ønske i Lemming G&IF’s bestyrelse om, at foreningens
navn tilpasses endnu en gang, så det bliver mere
tidssvarende. I daglig tale siger vi Lemming IF,
hvilket også er navnet på klubbens hjemmeside.
Derfor afholder vi d. 3. april 2013 ekstra ordinær
generalforsamling, idet vi ønsker at ændre vores navn
til Lemming IF.
De sidste 2 års underskud har vi her i 2012 fået vendt
til et pænt overskud. Dette er kommet af en god
arbejdsindsats fra alle samt et godt stykke arbejde
fra kassereren. Det er dejligt at være formand i en
bestyrelse, hvor alle der er på valg ønsker at fortsætte
deres arbejde med at gøre en forskel for andre. Tak til
alle for indsatsen i 2012.
Jesper Bang

IDRÆTSFORENINGEN L-GIF
Nye forventninger og ambitioner venter for Lemming IF i 2013
Så er det endnu en gang tid til at finde de støvede
og beskidte fodboldstøvler frem fra skabet, og møde
op til årets første fodboldtræning i Lemming IF.
Trænerne for hele senior afdelingen byder lørdag d. 9.
februar kl. 14.00 velkommen til en ny og spændende
fodboldsæson. Klubben håber på endnu en stor
opbakning – gamle som nye spillere, så der endnu
en gang vil være konkurrence om pladserne på de tre
hold, som Lemming kan tilbyde igen i år.
Lemming IF kan præsentere spillerne for
trænerduoerne:
Serie 2: Søren Bak og Egon Bang
Serie 5: Ole Smedegaard og Hugo Morales
Serie 6: Lasse Schultz og Janni ”Miss Lemming”
		 Rasmussen
Alle trænerne har gennem flere sæsoner opnået store
trænererfaringer og derfor ser Lemming IF med store
forventninger ser frem til en ny og spændende sæson.
Klubben betragter de tre trænerduoers forlængelser
som et scoop for klubben, og dens fremtidige
ambitioner i de tre forskellige serier.
Lemming IF har gennem de senere år haft stort
fokus på talent udvikling, og som i efteråret 2012
kulminerede det med et stærkt og ungt serie 2 hold,
som til sidst spillede med om oprykning til serie 1.
På sigt er ambitionen at holdene spiller sig højere op
i rækkerne, og er med hvor de sjove kampe foregår.
Dog skal det siges, at målet her og nu er at få skabt
et højere bundniveau og få skabt noget mere stabilitet
på holdene.

Det kan godt være klubben ikke har en af Danmarks
bedste som Kjellerup råber højt om, men vi har
Danmarks bedste vinterbane, og ikke mindst Danmarks
bedste greenkeeper ”GAMLE”. Dette er uden tvivl
med til at give de optimale forhold til alle ungdoms- og
seniorspillere hele året rundt.
Klubben og medlemmer har desuden gjort en
kæmpe indsats, for at kunne forbedre forholdene
i klubben. Der er bl.a. købt et kæmpe fjernsyn, så
der er mulighed for at kunne se Champions League
efter træningen og på den måde skabe et socialt godt
sammenhold, som klubben lægger stor vægt på. De
sociale arrangementer som klubben foretager sig i
løbet af en sæson, er også med til at give det ønskede
sammenhold på kryds og tværs af holdene. Dette er
med til at skabe rammerne og fundamentet for den
store tiltrækning af nye og gamle ansigter i klubben år
efter år. Lemming IF er repræsenteret i både serie 2, 5
og 6, så uanset om man har en ambition om at spille
på 1. holdet eller hygge sig med lidt serie 6 bold, er
meget velkommen til at komme og se om det er noget
for dig.
Vi mener det er vigtigt med en bred klub, så der
er mulighed for at kunne tilgodese spillere med
ambitioner, og spillere hvor det sociale samvær spiller
en større rolle.

Arbejdsweekend i klubhuset
d. 23.-24. marts 2013

Lørdag d. 23. marts kl. 8.30
starter vi med rundstykker og en lille skarp.

Lemming G & IF afholder

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 3. april 2013 kl. 19.30
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A, Lemming.
Bestyrelsen har stillet forslag om at tilpasse
klubbens navn til Lemming IF, så det er mere
tidssvarende.
Vi glæder os til at se Jer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming G & IF

Opstart senior

EnergiMidt Cup
Børnefodboldstævne

Lørdag d. 8. juni 2013.

Oktoberfest

der bliver afholdt for 3. gang
Lørdag d. 26. oktober 2013
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Håndbold

Så er vi i gang med anden halvdel af sæsonen, indtil
videre er der ikke kommet ret mange point på kontoen
(som i slet ingen), men vi kæmper videre og forsøger
at holdet humøret højt.
Vi er en meget blandet flok damer, der mødes om
tirsdagen til træning, der er både nybegyndere og
mere øvede spillere, men fælles for os alle er, at vi
mødes for at være sammen og have det sjovt. Der
er altid plads til flere på holdet, så hvis der er nogle
der har lyst til at være med, skal de være mere end
velkomne. Vi træner om tirsdagen i Fårvang Hallen fra
kl. 19.30 – ca. 21.00.
Vi har i de sidste par måneder været så heldige at
have haft et par trænere på bænken, så en stor tak
skal lyde til Kenneth Bjerregaard og Jonas Parsberg
fordi de havde mod på at træne en noget blandet flok
håndboldspillere, for os har det været rigtig dejligt med
lidt input udefra. Er sikker på at jeres tålmodighed til
tider har været sat på lidt af en prøve, men I har holdt
ud og tak for det. Hvis I nu skulle få lyst til at træne
håndbold fremfor at være til fodboldtræning, er I meget
velkomne.

Fodboldopstart

for børneholdene i Lemming GIF
Tirsdag d. 2. april er der opstart for:
Sandkasseholdet (3-5 årige)
Kl. 17 – 17.30

Fodbold

Så nærmere vi os tiden for børneholdenes
fodboldopstart. Vi glæder os til at komme i gang,
og til igen at se en masse skønne børn fylde vores
fodboldbaner. Vi har igen fået hjælp af en masse
dejlige mennesker, der vil være med til at træne jeres
børn. I år ser holdene og trænerne således ud:
Sandkasseholdet
Træner: Camilla Højer Brix
U6 og U7 mix
Træner: Andreas Lund,
hjælpetræner: Jesper Bang
U8 piger
Trænere: June Nørgaard og Michael Høyer
U8 drenge
Træner: Benjamin Hede,
hjælpetræner: Jakob Jensen
Det er dog ikke alle børneholdene der har været
lukket helt ned hen over vinteren, både U7 og U8
drenge har deltaget i en indendørs fodboldturnering.
Her er det både blevet til sejre og til nederlag, men
vigtigst af alt syntes børnene at det har været sjovt
at deltage. Den indendørs turnering er dog ikke helt
slut endnu, da begge hold mangler et enkelt stævne
d. 9 marts. I henholdsvis Jysk Arena og Gjern Kulturog Idrætscenter. Vi glæder os til en god afslutning og
til at sige på gensyn, da fodboldopstarten er lige om
hjørnet.

U6 og U7 (børnehaveklassen) Mix
Kl. 17.00 – 18.00
U8 (1. klasse) Piger
Kl. 17.00 – 18.00
_______________
Lørdag d. 16. marts er der opstart for U8
(1. klasse) Drenge Kl. 12.00
Herefter er der træning om tirsdagen
fra kl. 17.00 – 18.00
Trænerne måtte give is efter søndagens træning, det havde
de lovet efter holdets flotte indsat ved stævnet i Fårvang.
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