LEMMING IF
Nyt fra formanden

Der er kommet godt gang i alle udendørs aktiviteter
og vi oplever stadig fremgang for børnefodbolden, så
vi på nuværende tidspunkt tæller over 80 børn. Det
er rigtig dejligt, at vi er på vej til tidligere tiders store
tilslutning, men der er stadig et stykke vej til, at vi har
et drenge- og et pige hold i alle rækker.
Vi har i Lemming IF igen lavet et nyt tiltag og en ny
sportsgren. Denne gang er det cykling. Her oplever vi
at en ny gruppe personer, der ikke tidligere har været
tilknyttet Lemming IF, har lyst til at dyrke idræt. Dette
er en stor bekræftelse i, at vi i Lemming IF fortsat lever
op til vores motto "idræt for alle".
I forhold til vores multibane-projekt, fik vi desværre
endnu engang afslag fra DBU/Nordea fonden. Denne
gang var begrundelsen at vi ingen DBU børnehold
har. Dette gør, at vi på nuværende tidspunkt mangler
200.000,- kr. for at både multibane- og frilufts fitness
projekterne kan realiseres. Derfor er det nu besluttet,
at vi vil til at spørge private personer og firmaer i
Lemming og omegn om bidrag til projekterne.
Vi havde til en af årets første hjemmekampe, besøg
af en højtstående person på Lemming stadion,
efterfølgende blev han inviteret ind i klubhuset til en
varm kop kaffe. Kan du gætte hvem på billedet det er?

Seriefodbolden længe leve

Det har været en sandhed længe. Seriefodbolden,
der snart går i gang igen, har slet ikke den interesse
som tidligere, og niveauet er heller ikke som
tidligere. Tidligere valfartede tilskuere til de mange
seriefodboldkampe, og der blev snakket og væddet
på arbejdspladser og bodegaer. Der var prestige og
points, der betød noget for klubberne, spillerne. Enhver
landsby havde sit hold, der var byens stolthed, og som
blev bakket op af alle.
I de senere år oplever man seriekampe, hvor der kun
står 12- 15 tilskuere på sidelinjen.
Der var engang, da trænerne i serieklubberne
var tidligere divisionsspillere, der tog en årrække
i serieklubberne for at bevare tilknytningen til
fodbold, og de brændte for det. I dag er det ganske
få divisionsspillere, der vælger at blive serietrænere
efter karrieren. Begrundelsen er, at niveauet er for lavt,
og der er alt for mange useriøse afbud, og her ser vi
bort fra de butiksansatte, der er underlagt lukkelovens
luner.
Tidligere meldte man ikke afbud, men planlagde fester
og andre ting efter fodboldkampene, ikke omvendt,
som det er nu. Skanderborg-festival, polterabends,
fødselsdage og andre fester bliver brugt som afbud.
I min tid nåede vi også altid festerne – men efter
kampene.
Jeg har lidt ondt af, at spillerne i dag ikke helt oplever
det sammenhold, vi hade dengang. Selvfølgelig
er der stadigvæk klubber, der lever og har et godt
sammenhold, men det skyldes fodboldtossede (i den
gode betydning) ledere, og jeg slutter gerne med et:
Seriefodbolden længe leve!
Kilde: MJA af Jens Rasmussen

Afslutningsvis fandt jeg en artikel i MJA:
”Seriefodbolden længe leve”, som jeg synes skal
bringes her i Lokalbladet. Vi oplever ikke tilbagegang
for seniorfodbolden i Lemming IF, det er tværtimod
det modsatte vi oplever, men det skyldes nok alle
”fodboldtosserne” (Se næste artikel).
God sommer - Jesper Bang

HUSK

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

www.lemmingif.dk
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LEMMING IF

––

Kom til

––

Årets store

idrætsdag

For alle!
søn. d. 15. juni - Kl 10-15
–
––
––
–

ta’ hele familien med på
lemming stadion søndag d. 15. juni,
der vil være masser af aktiviteter,
sjov og spas... rundbold, stikbold,
stafet, fodbold, gymnastik, dgi
skudmåling og meget mere.
Hoppeborg til børnene og gratis
slush ice. der kan købes masser af
mexikansk mad og pølser fra grillen.
Kom og vær med!
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LEMMING IF
Børnefodbold

Mangel på parkeringspladser, mangel på bolde,
mangel på trøjer og til tider mangel på plads! Det er jo
heldigvis et luksus problem vi oplever på børneholdene
lige pt. Det er simpelthen en fornøjelse at komme på
Lemming Stadion torsdag eftermiddag fra kl. 17. Der
er fyldt rigtig flot op på alle banerne og lige pt. tæller vi
næsten 80 børn fra sandkasseholdet til og med U10.
DET ER ALTSÅ RIGTIG FLOT, (og længe siden vi har
været oppe på så mange børn i børnerækkerne). Det er
dejligt at vi bliver ved med at se så mange nye ansigter
og som de to ældre rutinerede trænere kommenterede
en dag (Gamle og Søren Bak), ”Det er da utroligt som
de bliver ved med at avle herude.” Så mange tak for
den flotte opbakning og fordi I er klar til at give en hånd
med når vi har brug for det.
Alle holdene har nu haft træningsopstart og turnering
starter op i uge 19 for vores U8 og U9 drenge og for
vores U9 piger.

Kom I Form stævne

Lørdag d. 26/4 var der Kom I Form stævne i HA85.
Lemming IF havde i år 5 hold med – 2 U5 hold, 2
U6 hold og et hold U8 drenge. Det blev til en dejlig
formiddag, hvor især U5 og U6 fik prøvet hvad det
vil sige at spille ”rigtig” fodboldkamp. Det er første
gang at sandkasseholdet er med til fodbold på
oppustelige baner. Dette var en stor succes og både
børn og forældre havde en hyggelig og underholdende
formiddag.

Håndbold

Vi har været i den heldige situation, at vi i den sidste
halvdel af sæsonen, har oplevet en fremgang i
antallet af spillere, det er jo altid dejligt og giver flere
muligheder når vi mødes til træning om tirsdagen. Vi
har også været så heldige, at vi I denne sæson har
haft et par meget engagerede trænere, der har sørget
for, at vi har haft en dejlig alsidig træning. Så mange
tak til Anja Nørskov og Helle Juhl for det store arbejde
I har gjort (Vi håber jo at I kan overtales til endnu en
sæson). Hallen er bestilt til indendørs håndbold, så
vi er klar til endnu en sæson når træningen starter i
august måned.
Igen i år har vi tilmeldt os sommerhåndbold, det
betyder at vi også får lov til, at betræde de grønne
baner i Lemming nogle enkelte tirsdage, i perioden fra
uge 19 til uge 26.

Louise Thougaard Kristensen
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LEMMING IF
Nyt fra Herre Senior

Forårssæsonens første 5 kampe er i skrivende stund
spillet. Resultaterne har været svingende, og det er
både blevet til nederlag og sejre. Gældende for alle 3
hold er, at kommer vi godt igennem de næste par kampe
og får et par sejre, kan vi se frem til at spille med i den
sjove ende af tabellen og være med helt fremme når
tingene skal afgøres. Omvendt, med et par nederlag
kan vi heller ikke se os fri af nedrykningsspillet. Så for
alle trænere og spillere går vi en række spændene
kampe i møde.
Der skal stadig lyde en stor ros til alle spillere for det
gode fremmøde til træningen. Det er en fornøjelse at
se det arrangement og den gejst der bliver lagt for
dagen til træning. Kan holdene overføre denne gejst
og samtidigt gå ind til kampene med en vilje til at ville
vinde, og hver enkelt spiller kæmper det bedste de kan,
er vi i klubben sikre på at der vil blive spillet massere
af seværdigt fodbold på Lemming stadion. Vi håber at
se så mange på lægterne som muligt, det er med til at
give holdene det lille ekstra. ”Kom nu drenge”, om man
spiller serie 1, 4 eller 5 så husk at det altid er sjovest
at vinde. Det gør vi kun, hvis vi spiller som et hold og
giver den lidt ekstra gas.
Hamburg tur/retur
I Starten af april stod den på lidt socialt i form af en
tur til Hamburg, for at se Hamburg – Leverkussen. Vi
vil gerne på klubbens vegne sige mange tak til alle
der deltog i denne fantastiske tur, hvor der var høj
stemning, godt kammeratskab og en sejr til Hamburg.
Tak for en god tur – det var sku fantastisk at vi kunne
få alle mand med hjem
Mads Balle Pedersen

Løbeklubben

Som de to foregående år, har vi inviteret til opstart af
nye løbehold. Det er for folk, som gerne vil i gang med
at løbe. I år foregik det søndag d. 6. april. Det må dog
være lykkedes os at få støvsuget området for løbere,
i år var der nemlig ikke nogen nye, som meldte sig på
banen. Der gælder dog som altid, at hvis man har lyst
til at løbe med, så møder man bare op.
D. 10. maj deltager vi i Silkeborgløbet - ca. 20 løbere
er klar til udfordringen. Da det foregår en lørdag i år, vil
vi bagefter tænde op i grillen ved Lemming Klubhus.
Vi gælder os til en hyggelig aften, hvor alle løbere og
deres familier er inviteret.
Vi løber hver søndag kl. 10.00 fra Lemming Klubhus.

Idrætsdag

Sidste år havde vi i starten af juni inviteret til Store
idrætsdag på Lemming Stadion. Det blev en rigtig god
dag, hvor mange mennesker kom for at dyrke motion,
nyde det gode vejr og få en snak med naboen. Den
succes gentager vi igen i år. Idrætsdagen afholdes
søndag d. 15. juni 2014, og ud over alle de gode ting
fra sidste år, så forsøger vi at få stablet en Landsbydyst
på benene. Tanken er en stafet med hold fra: Nisset,
Sejling, Serup, Sinding, Skægkær og Lemming.
Vinderen får selvfølgelig en stor pokal og retten til at
kalde sig Landsbydystmester.
Sæt kryds i kalenderen 15. juni: Store idrætsdag på
Lemming stadion kl. 10.
Torsten Nielsen
Løb og motion - Idræt for alle

Løb og motion - Cykelholdet

Cykelholdene er kommet fint fra start. På det ene hold
cykles der både tirsdage og torsdage og indimellem
også i weekenden, så det er nogle engagerede ryttere,
vi har med at gøre. Det andet hold nøjes med at cykle
tirsdag, og det foregår også i et mere adstadigt tempo.
Det har været nogle gode ture indtil videre. Der er ikke
noget bedre, end en aftencykeltur når vejret er godt.
Man får set lidt af oplandet, lærer hvem, der bor hvor,
hyggesnakker og får vendt nyhederne i området.
Der er to cykelhold at vælge imellem. Sprinterne cykler
ca. 50 km på et par timer, og kaffeholdet cykler 20 km
på en god times tid. For begge hold gælder det, at vi
mødes ved klubhuset kl. 19.00. Efter turen slutter vi
igen ved klubhuset, så er der mulighed for at købe en
sodavand og snakke om turen. Kig ud en tirsdag aften,
hvis du vil med på en tur. Alle er velkomne!
Vi cykler (som minimum) hver tirsdag kl. 19.00 fra
Lemming Klubhus.

Cykelrytterne står og flasher deres nye cykler og udstyr før
aftnens cykeltur.

Opstart af nye løbehold d. 6. Stemningsbillede fra Store
april. Hvor er de nye løbere? idrætsdag 2013.
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