LEMMING IF
Nyt fra formanden
Det har været svært at komme i gang med at skrive et
indlæg til Lokalbladet denne gang. For det har sendt
chokbølger igennem Lemming og omegn, at vi fredag
d. 26. juni 2015 mistede Aksel Nielsen. Han fik desværre en blodprop i hjertet og faldt om i sit hjem. Aksel
var et ikon i Lemming, hvor han i ca. 50 år har været
aktivt medlem i Lemming IF. Han har spillet fodbold og
badminton og var på det sidste en meget aktiv løber og
cyklist på både racercykel og mountainbike.
Det er trist og alt for tidligt, at Aksel er gået bort og det
er også med tårer i øjnene jeg skriver dette. Men jeg
kan alligevel ikke lade være med at mindes med glæde, når jeg tænker på hvilken fantastisk person Aksel
var. Jeg havde den store fornøjelse som ung knægt, at
spille badminton og fodbold med ham tilbage i 90’erne.
Aksel var altid glad og et positivt menneske, der altid
var klar med en lunefuld bemærkning. Han var også
en trofast makker på sidelinjen på Lemming Stadion,
når et af fodboldholdene spillede kamp. Godt nok var
det ikke altid han var der til kampstart, for der var jo
altid en der skulle have leveret et læs sand eller jord.
Aksel har ligeledes en stor andel i anlægsarbejdet af
multibanen og crossfit området ved Lemming klubhus.
Ære være Aksel Nielsens minde.
Vi er snart ved at være i mål med multibane og crossfit projektet ved klubhuset. Der mangler kun at blive
lavet flisebelægning og opsætning af 5 stk. lysmaster
rundt om anlægget. Det har været en lang og lærerig proces, med mange udfordringer hele vejen igennem. Men jeg synes, nu hvor vi er ved at være ved
vejs ende, at vi kan være stolte over resultatet. Der
skal lyde en stor tak til alle der har bidraget i, at det er
lykkedes at komme i mål.

Ære være Aksel Vognmands minde

Faciliteterne er allerede i brug og bliver flittigt brugt på
mange tidspunkter i løbet af en uge. Vi har endnu ikke
holdt indvielse, men denne er fastsat til lørdag d. 12.
september 2015 kl. 13.00 – 15.00. Se andetsteds i bladet.

Forældre/barn-gymnastik

Vi sender stadig ansøgninger til forskellige fonde og
har siden sidst fået tilsagn fra Jyllandspostens Fond
og Lizzi & Mogens Staal Fonden, så vi nu har fået tildelt i alt 80.000,- kr., til tilgængelighed for alle i Lemming IF’s klubhus. Der vil blive lavet ny flisebelægning
rundt om klubhuset der også vil blive hævet op, så der
er niveaufri adgang ved alle døre.
Til slut skal der også lyde en stor tak til Hair and Body
Care, Wils, Kølegruppen og Bedre Nætter der har
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sponsoreret nyt spilletøj til U8 piger og drenge, træningssæt til ungdomsafdelingen i fodbold, samt Jyllandseriens orange udebane spilletøj.
Jeg håber vi ses til indvielsen den 12. september 2015.
Jesper Bang

Forældre/barn-gymnastik starter 8. september!
Jeg er så glad for, at det er lykkedes at få lavet et gymnastikhold for de helt små. Tak til Sif, Mai og Katja for
at stille op som instruktører. Og tak til forældrene for at
hjælpe til. Uden jer går det nemlig heller ikke.
Det kommer til at foregå på Friskolen i Lemming tirsdage kl. 17 – 18. Målgruppen er de 1-3 årige og deres forældre, som også skal have sved på panden.
Trænerne og forældrene former indholdet af gymnastiktimen i fællesskab. Vi kommunikerer i det daglige
på facebookgruppen: Forældre/barn-gymnastik, Lemming IF. Har det interesse så meld dig ind på gruppen
allerede i dag – det er ikke bindende. Prisen er 300 kr.
for en sæson, der slutter sidst i marts.

EnergiMidt Cup 2015
EnergiMidt Cup i Lemming blev d. 13. juni 2015 afholdt
for 29. gang og var endnu engang en succes. Da der
var deadline for tilmelding til stævnet, var der kun 47
hold tilmeldt. Derfor gik vi efterfølgende i dialog med
mange af klubberne i Silkeborg området, og endte med
at være 90 hold til fodboldstævnet i Lemming. Det var
rigtig fint med en fremgang på 50 % i forhold til de sidste mange år. Det gav os dog nogle nye udfordringer
med så mange hold, som bestyrelsen var gode til at få
organiseret. Vi var feks. nødt til, at have en bane mere
i gang og have bedre parkering til de mange deltagere
når de ankom. Vi fik hertil lov til at lån Jan Kristensen’s
mark til parkering. Tak for det.

Indvielse af

Multibane og fitnessområde
Lørdag d. 12. september kl. 13.00 - 15.00
Du indbydes hermed til den officielle indvielse
af vores nye faciliteter, hvor vi også siger tak til
alle de frivillige kræfter og bidragsydere, der har
gjort projektet muligt.
Vi får besøg af Elin Sonne (SF), der er formand
for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,
og Gitte Willumsen (V) som er formand for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget.
Idrætsforeningen er vært med en grillpølse og is
til børnene samt en flot kage til dessert.
Der bliver afviklet en lille turnering på multibanen og tirsdagsholdet vil træne på fitnessbanen.

U8 Piger

U8 Drenge

Vi glæder os til at se jer alle sammen!
Med venlig hilsen
Lemming IF

Parkeringspladsen fyldt til EnergiMidt Cup

Håndbold
Efter endnu en kort sæson med udehåndbold, er vi atter klar til at starte op efter sommerferien.
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. 19.30 – ca. 21.00.

Vores trænere igennem et par sæsoner har valgt at
stoppe, så vi er også i den situation, at vi godt kunne
bruge en træner, der har lyst til at være sammen med
en flok super rare damer i alle aldre.
Skulle dette have interesse, eller hvis I har lyst til at
vide mere, er I velkomne til at kontakte Louise på
40729975

27

LEMMING IF
Nyt fra seniorafdelingen i fodbold
Nye udfordringer venter…
En ny sæson, nye udfordringer og store forventninger
venter lige om hjørnet. Med forårets flotte resultater
er det med stolthed, at vi kan sige at vi har udbygget
vores status som Silkeborgs bedste serie klub. Hvilket
gør, at vi til den kommende sæson kan byde på Jyllandsserie, Serie 3 og serie 5 fodbold.
Vi har i løbet af sommeren mistet et par spillere men
der er også kommet tilgang fra både gamle og nye, så
vi føler os som klub helt klar til efterårets udfordringer,
hvor vi forventer masser af god fodbold, stemning på
tilskuerpladserne og en masse point.
Kan vi endnu engang stå sammen alle mand, kæmpe
røven ud af bukserne, give alt for sidemanden og spille
op til det bedste vi har lært, er jeg slet ikke i tvivl om, at
vi kan nå nye højder, der vil vække misundelse andre
steder i kommunen. I Lemming spiller vi bold for at
vinde, fordi det er sjovt og fordi vi tror på fællesskabet.
Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme ud og støtte
op om byens hold og være med til, at vi i fællesskab
kan skrive endnu et kapitel i historien om Lemming IF.
Vil man vide hvornår de respektive hold spiller på
hjemmebane kan dette ses på: www.lemmingif.dk under fodbold.

Jyllandsserien

Oprykning til Serie 3

Trænings tider er tirsdag og torsdag kl. 19.00
både nye som gamle er altid velkomne
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på 2122 2782.
Vi ses på Lemming stadion.
Mads Balle Pedersen.

I sommerferien klargøres banerne til efterårssæsonen

HUSK

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

www.lemmingif.dk

Så lykkedes det for 2. holdet at komme i Serie 3
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Voksengymnastik
Voksengymnastik i år på Friskolen i Lemming
Det er snart efterår og gymnastiksæsonen er over os,
også for de voksne. Som tidligere år kan vi tilbyde 2
hold – Motionsdamer og Styrkemotion - dog med et
par ændringer. Da vi ikke kender situationen med Lemming Gl. Skole, har vi besluttet at flytte gymnastikken
til Friskolen. I hvert fald til en start. Det betyder også,
at tidspunktet bliver rykket en time, da Forældre/barngymnastik er fra 17-18. Sæsonen starter tirsdag d. 20.
oktober 2015 og løber til 15. marts 2016. Prisen er 300
kr. for hele sæsonen og 25 kr. pr. gang.
Sted: Friskolen i Lemming
Opstart: Tirsdag d. 20. oktober
Kl. 18-19 Motionsdamer
Kl. 19-20 Styrkemotion
Tidspunkter for de øvrige tilbud
Landevejscykling:
Tirsdag og torsdag kl. 19.00 fra Lemming IF’s klubhus.
MTB:
Lørdag kl. 10.00 fra p-pladsen ved Vestre Søbad.
Løbeklubben:
Søndag kl. 9.00 fra Lemming IF’s klubhus.
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Lørdag d. 31. okt. kl 18.00-02.00
i Lemming Forsamlingshus
DØRENE
ÅBNES
KL. 17.30
AMERIKANSK
LOTTERI MED
FINE PRÆMIER

Torsten Nielsen, Lemming IF motion

ØL, VAND OG VIN
I LANGE BANER TIL
FORDELAGTIGE PRISER
KÅRING
AF BEDST
UDKLÆDTE
Så kom vores nye klubtøj endelig! Tak til sponsorerne på
tøjet og til de medlemmer, som har gjort en stor indsats for
at få det hele til at gå op.

Skål

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. 18. okt. 2015 til:

Jesper Bang på tlf.: 3052 1040 / mail: jb@lambang.dk
Da der kun er plads til 150 personer, er det først til mølle...

Indvielse d. 12. september kl. 13.00
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