LEMMING IF
Lidt nyt fra formanden
Endnu et år er ved at være slut og i Lemming IF kan
vi se tilbage på et år, hvor vi har haft rigtig mange jern
i ilden og har haft rigtig mange udgifter. Vi har brugt
over en million kr. og det er mange penge for en lille
idrætsforening som vores. Vi har investeret i nye omklædningsrum, crossfit område, multibane og flisebelægning rundt om klubhuset. Så man må også sige,
at vi har fået noget for pengene, og det har været alle
pengene værd.
Vi havde indvielse af multibanen og crossfit området
lørdag d. 12. september 2015 med omkring 150 gæster. Et fint arrangement hvor Gitte Villumsen og Elin
Sonne fra Silkeborg Kommune holdt tale. Dog havde
vi ikke for godt vejr, da der kom en del regn under alle
opvisnings kampene.

Oktoberfest i Lemming

Oktoberfesten i Lemming IF
trak igen fuldt hus i Lemming
Forsamlingshus lørdag d.
31. oktober.
Vi er klar igen næste år lørdag d. 29. oktober 2016.

Elin Sonne & Gitte Villumsen fra Silkeborg Kommune holder
tale til indvielsen

Bedste u
dklædte
Marie
Volf og B
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Desuden vil jeg gøre opmærksom på, at vi d. 29. februar 2016 afholder generalforsamling. Bestyrelsen i
Lemming IF håber på, at folk vil komme og deltage i
dette. Der vil igen i år være smørrebrød inden selve
generalforsamlingen. Se artikel andet sted i bladet.
Da Louise Thougaard Kristensen har valgt at stoppe,
som udvalgsformand for ungdomsfodbold i Lemming
IF’s bestyrelse, kommer vi til at mangle en person, der
har lyst til at overtage hendes erhverv.
Det kunne være dejligt, hvis der var en der kunne
tænke sig at stå for vores velfungerende fodbold-ungdomsafdeling. I er velkommen til at kontakte undertegnede for flere informationer om bestyrelsesposten.
Kom glad, det er sjovt og livsbekræftende.

Multibanekage til indvielsesfesten

Der er igen kommet børnegymnastik i Lemming IF og
vi har endnu en gang søgt fondsmidler, denne gang til
gymnastikredskaber. Det er lykkedes os at indsamle
15.000,- kr. fra Carlsberg Sportsfond til en ny airtrack
og har også fået bidrag fra Børne- og Familiehuset.
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Lemming IF’s bestyrelse består af 7 personer, hvoraf
de 3 personer er udvalgsformænd og de sidste 4 personer sidder i forretningsudvalget. Der er 2 personer
på valg i forretningsudvalget hvert år og både Lasse
Schultz, som er næstformand på sit 10. år og undertegnede er på valg, dog ønsker begge at fortsætte med
at udvikle Lemming IF og gøre en forskel for andre.
Til sidst vil jeg sige tak til alle frivillige i Lemming IF og
til alle sponsorer, der bakker op om klubben. Uden jer
var det ikke muligt, at have en så fantastisk idrætsforening.
God jul og godt nytår.
Jesper Bang

Lemming IF afholder

Generalforsamling
Mandag d. 29. februar 2016 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 23. februar 2015.
Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF
Fodbold senior
Efteråret er gået og det har endnu engang været en sæson, med resultater der skabte overskrifter. Til og starte
med har vores fantastiske oldboys hold vundet samtlige
kampe i dette efterår, selvom et par af kampene har været på afbud er det stadig en bedrift i sig selv. Deres faste
mandags træning på den nye multibane har båret frugt
og skabt resultater. Det er fantastisk og se at selvom alderen har sat sine spor visse steder, så er lysten til at
spille fodbold stadig lige så stærk. Stort tillykke herfra.

Og da vi ikke troede at det kunne blive vildere med vores
1. hold, så beviste de, at det kunne det. De har ikke alene
formået at overleve i Jyllandsserien, de sluttede også i top
4, hvilket til foråret betyder at vi i Lemming IF skal spille i Jyllandsserie i og derved med om oprykning til DANMARKSSERIEN. Bare ordet får mig lige til at tænke en ekstra gang.
Det betyder i så fald, at vi er nødt til at efteruddanne vores
trænere, da de ikke har DBU licens til at være trænere i
Danmarksserien - hvis dette uvirkelige måtte ske. Alt dette
her ville ikke være muligt, hvis ikke der var så mange gode
spillere at vælge imellem, hvis vi ikke havde de bedste og
mest kompetente trænere og holdledere. De absolut bedste og mest trofaste fans der tropper op og støtter op i medgang, og modgang og alt slags vejr. De bedste og mest
arbejdsomme frivillige. Det er alt dette som definerer en vinderkultur, og det finder man ikke mange steder.
2016 kommer forhåbentlig til at byde på lige så mange
spændende kampe, og lige så mange point. Vi står
dog desværre i den situation at vores 3. holds træner Lasse Schultz har valgt ikke at fortsætte, da han
snart påtager sig rollen som far i stedet. Så hvis nogen skulle have mod på denne tjans så tag gerne fat i
Lasse eller Kenneth Bjerregaard. Og så er nye spillere
meget velkomne til at komme til sæsonstart, vi kan altid bruge nye kræfter til alle holdene. Til slut vil jeg
gerne på senior afdelingens vegne sige tak for et fantastisk år 2015, og håber at vi ses på banen i 2016.
Forza LIF.			
Kenneth Bjerregaard

Oprykning til Jyllandsserie 1

Vores lidt yngre senior hold, serie 5 har endnu engang
formået trods den store udskiftning af spillere til hver
kamp, at spille med i toppen og ende på en flot 3. plads.
Det er ikke let at være spiller på et 3. hold, da der sjældent er de samme 14 spillere til hver kamp, men deres
gode humør og tilgang til spillet er en sjældenhed og noget alle hold kunne lære noget af. Det er mindst lige så
vigtigt som de 3 point i sidste ende. Stort tillykke.

Vores ny oprykkede 2. hold skulle denne sæson bide
skeer med serie 3, en udfordring både træner Mads Balle
og spillerne glædede sig rigtig meget til. Og det må siges
at de har fightet flot i alle 14 kampe. Det har dog til tider
holdt hårdt, både pga. skader og ikke mindst spillere der
er blevet hevet op i 1. holds truppen. Men i den sidste spillerunde kom forløsningen, og resultatet som sikrede LIF´s
2. hold endnu en sæson i serie 3 - hvilket også var den helt
store målsætning inden sæsonstarten. Stort tillykke.
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Storsejr til Lemming løbeklub……
Altså nok mest personlige sejre….. !
Vi var 4 piger fra Lemming løbeklub og en gæsteløber
fra Kjellerup der havde sat os en halv marathon som
efterårets mål. Tanja og Lone havde ikke før begivet
sig ud på den lange distance, så vi var noget spændte!
Søndag d. 4. oktober tog Tanja Lyskjær, Diana Lindholm Vie, June Niedoborski Nørgaard, Jane Niedoborski Pedersen og undertegnede til Odense for at deltage i H.C. Andersen Marathon/halv marathon. Et byløb
på distancen 21.095 km. Og hold da op for en kulisse
at løbe i ! Gennem hele byen var der tilskuere der heppede, forskellig musik og orkestre og ikke mindst stod
selveste H.C. Andersen
på torvet og bød ”VELKOMMEN TIL ODENSE.” Det gav rigtig meget til motivationen, når
man undervejs synes at
det var lidt hårdt!

Træningslejr for U6, U7, U8 drenge og piger
Lørdag d. 19. september troppede omkring 30 glade
fodboldspillere op med støvlerne klar til masser af fodbold. Med i taskerne var der også soveposer og tandbørster for de var ikke mødt op til stævne eller træning,
men derimod til en træningslejr. Programmet var hårdt
for alle de talentfulde fodboldspillere med træning på
både multibanen og grønsværen. Seniorspillere fra
Lemmings første hold kom og var gæstetrænere og
lærte nogle fif fra sig, så det var nogle trætte spillere,
der hurtigt faldt i søvn i klubhuset. Heldigvis var de
ligeså hurtigt vågne søndag morgen, hvor der igen
skulle trænes og spilles fodbold. Både spillere og trænere havde en sjov og lærerig weekend og glæder sig
til at gentage succesen til foråret.

Det var en stor oplevelse
og vi gennemførte alle i
god stil. Vi kom i mål i
tiden mellem 2.03.50 og
Seje løbepiger
2.20.
Mega stolte tog vi hjem med en medalje om halsen og
ikke afskrækket over halv marathon distancen. Det er
blandt andet derfor, det er fedt at være en del af vores
løbeklub.
Lone Kristjansen

Træningslejr for de mindste i LIF
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Du kan altid finde oplysninger
om trænings- & kamptidspunkter, samt
informationer om klubbens
kommende arrangementer
på hjemmesiden:

Uden mad & drikke dur spillerne ikke

www.lemmingif.dk

Multibanen bliver brugt i forbindelse med træningslejren
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Børnegymnastikken er kommet til Lemming
Efter stort ønske fra mange forældre i Lemming og
omegn, har vi i Lemming IF valgt at starte op for gymnastik til de mindste fra 1-3 år. Det lykkedes at finde
to instruktører til at stå for holdet, og tirsdag i uge 37
kunne Sif Gjedde og Mai Dahl Pedersen byde de små
velkommen i Friskolen i Lemmings gymnastiksal. Alle
var spændte på, hvor stor tilslutning der ville være, og
det var derfor med stor glæde, at vi fik besøg af 1215 unger, der var helt klar til at lege og brænde noget
krudt af. Vi har her i opstarten holdt deltagerantallet,
hvilket tydeligt viser at behovet for et tilbud til de mindste har været der.
Ikke længe efter opstarten for de små, kom forældrene
til børnehavebørnene til os med spørgsmålet om, hvorfor ikke også deres børn skulle have et hold. Da samtidig 2 forældre tilbød at være instruktører på holdet, var
det oplagt også at starte et gymnastikhold for de 3-5
årige. Glennie Papsø, Sanne Mai Lemming og Cille
Puggard står for holdet og har fået en god hjælpetræner i Johan Klitgaard. De kalder det: Batman gymnastik
– og det er noget, der fænger hos børnehavebørnene.
Holdet startede op onsdag i uge 43 og allerede fra uge
44 var vi klar med nyindkøbt airtrack og mange flere
fede redskaber i gymnastiksalen på Lemming gammel
skole. Vi fik ligeledes besøg af 12-15 spændte unger,
og derfor var det også helt på sin plads at starte op for
gymnastik for denne aldersgruppe.
Begge hold har stor fokus på hvor børnene er i deres
udvikling og alle instruktører har været på kursus så
de er klar til at tilpasse timerne efter dette. Har du/I lyst
til at deltage så mød blot op til en af timerne.
Gymnastiktider:
Forældre/barn-gymnastik (1-3 år):
Friskolen i Lemming tirsdag 17-18
Batmangymnastik (3-5 år):
Lemming Gl. skole onsdag 17-18
Motionsdamer: Lemming Gl. skole tirsdag 17-18
Styrkemotion: Lemming Gl. skole tirsdag 18-19
Kontingent: 300 kr. - gældende for alle hold

Børn og forældre er i gode hænder hos Sif Gjedde og Mai
Dahl Pedersen

Mountainbike
Mountainbikerne har været på tur i Mols Bjerge. Det
blev en skøn dag med godt 30 km på cyklen og med
højt humør hele vejen
trods ømme ben hos nogen ;) Dejlig hjemmebag
og kaffe var der selvfølgelig også.
Der kommer løbende
nye medlemmer til, så
hvis du har en mtb som
bliver brugt for sjældent,
så kig forbi en lørdag kl.
10 på p-pladsen ved Vestre Søbad, så den kan
blive luftet sammen med
Lidt krampe, men hjælpen er nær.
os.

Klar til afgang ...

Landevejscykling siger tak for i år
Lørdag d. 24. oktober holdt vi sæsonafslutning i cykelklubben. Det foregik med en god cykeltur og bagefter
hygge i klubhuset med sandwich og fyldte chokolader
- jeg hørte én der mente, at hun nok havde indtaget
mere energi, end der var brændt af på cykelturen. Tak
til Lone Kristjansen for at stable det på benene. Vi ses
igen til foråret og i mellemtiden vil vi holde formen ved
lige på mountainbike.

Både motionsdamer og styrkemotion er godt i gang.
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