LEMMING IF
Nyt fra formanden

- succes´en vil ingen ende tage i Lemming IF

For første gang i historien, har Lemming IF nu et
fodboldhold, der skal spille i Jyllandsserien i 2015.
Med knap 400 tilskuere på sidelinjerne blev den sidste
kamp på Lemming Stadion, mod Ikast FS, en flot
afslutning på sæsonen, der resulterede i en oprykning
fra serie 1 til Jyllandsserien.
Der skal her fra formanden lyde et stort TILLYKKE !!
Vi skal mange år tilbage i Lemming IF´s historie for at
finde en lignende bedrift. For ca. 30 år siden havde
Lemming IF et dame håndboldhold i 3. division. Det er
dejligt, at vi igen bliver talt om syd for Nisset.
Endnu engang kan vi reklamere for en ny idrætsgren
på programmet i Lemming IF idet cykling nu også er
kommet på. Der køres på landevejene på både alm.
og racercykel i sommerperioden og mountainbike i
skovene i vinterperioden.
Vi er i fuld gang med anlægsarbejdet af den nye
multibane og det nye crossfit-område ved klubhuset.
Det forventes at være færdigt ca. når dette blad
udkommer, dog skal der først laves flisebelægning
rundt om anlægget og klubhuset til foråret.

400 tilskuere på sidelinjen

Oktoberfest i Lemming
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Her kommer den nye Multibane

Det er blevet en god tradition at Lemming IF arrangerer
oktoberfest i forsamlingshuset. Det blev igen en stor
succes, med stor opbakning og fuldt hus lang tid før
sidste tilmelding. Alle trænere og hjælpere er inviteret
til oktoberfesten, fordi vi på foreningens vegne gerne
vil sige tak for den frivillige indsats der er ydet i løbet
af året. Derfor vil vi nu gerne sige tak til alle for en
fantastisk fest. Jeres engagement gør det sjovt at
være med til at arrangere.

LEMMING IF
75 år og stadig aktiv
- Kære Egon ”Gamle”

I forbindelse med oktoberfesten kårer vi altid
Årets Ildsjæl i Lemming IF. Prisen gik i år til Janni
Rasmussen, der er en trofast støtte og arbejdskraft
i Lemming IF, ligeså i Landsbyliv. Janni er en af de
mange drivkræfter der er i Lemming og omegn, men
Janni skiller sig ud fordi hun gør en stor forskel for
andre mennesker i hendes virke. Kenneth Bjerregaard
holdte en flot og velfortjent tale for Janni i forbindelse
med oktoberfesten. Tillykke med titlen Janni og tak for
din store hjælp i Lemming IF.

Janni Rasmussen kåres som Årets Indsjæl i Lemming IF

Til sidst vil jeg sige tak til Kim Lund, Tikma for
spilletøjet til vores U10 drenge. Desuden vil jeg gøre
opmærksom på, at vi d. 25. februar 2015 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.
God jul og godt nytår
Jesper Bang

Først og fremmest skal
der lyde et stort tillykke
med de 75 år. Jeg har fået
den store ære at skrive
et par hyldest linjer til
dig i forbindelse med dit
jubilæum. Der skal lyde
en kæmpe tak for det
fantastiske stykke arbejde
du gør for Lemming IF,
og ikke mindst fodbold
afdelingen. Du er nu fyldt
75 år, det er i sig selv
imponerende, men at du
tilmed stadig knokler som
en mand på 25 år, gør
det bare, at du har den Egon Bang
dybeste respekt herfra.
Du har en fantastisk indstilling til livet og din
pligtopfyldenhed er jeg sikker på, at vi er mange der
kunne lære meget af. Det er fantastisk at se, hvordan
du altid er der til tiden og sørger for at bolde, kegler
og tøj altid er klar når der skal trænes og spilles kamp.
Uden dig i Lemming IF, er jeg helt sikker på at klubben
ikke ville være hvor den er i dag, og personligt er
jeg rigtigt glad for, at du i år har kæmpet for at et af
dine store ønsker skulle gå i opfyldelse – Lemming i
Jyllandsserien. STORT tillykke!
For små 5 år siden begyndte jeg at spille fodbold
i Lemming og den dag i dag vil jeg gerne benytte
lejligheden til at sige tak for den måde du tog imod
mig som ny i klubben og den måde du stadig tager
hånd om de nye spillere. Du var med til at gøre, at
jeg følte mig velkommen. Du er hjørnestenen i et
unikt sammenhold man ikke finder i ret mange andre
klubber. Du har været med til at skabe en klub vi alle
er stolte af og en klub der altid vil bestå. Du er Mister
Lemming!
På vegne af Lemming IF vil jeg gerne sige dig evigt
mange gange tak for din store indsats og det stykke
arbejde du gør i klubben. Kommer der et tidspunkt
hvor du får brug for en hjælpende hånd, er jeg sikker
på der står en hel masse hænder i Lemming IF klar til
at hjælpe dig.
Stort tillykke med de 75 år ønskes du af alle os i
Lemming IF.
Mads Balle Pedersen

U10 Drenge
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Hvem var det der vandt i dag….
- Det var dem fra Lemming af

Sådan har det lydt hele 10 gange i løbet af sæsonen
i Lemmings førsteholds omklædningsrum. I en meget
tæt pulje kunne vi d. 01-11-14 skrive 1 styks Lemming
historie da klubben for første gang nogensinde rykkede
op i Jyllandsserien. Dette skete med en sikker 8 -4 sejr
over Ikast, hvor vi var foran 5 -0 efter et kvarter.
Vejen til Jyllandsserien har strakt sig over 3 sæsoner hvor
vi i de to forrige sæsoner er sluttet på hhv. en 3. og 2. plads.
Inden dette efterår valgte klubbens anfører Allan Nielsen
at drage mod nye eventyr i Spanien. Dette efterlod os
med et stort spørgsmåls tegn omkring hvilken indvirkning
det ville have på holdet. Det har været super fedt at se,
hvordan andre spillere har taget over og udfyldt pladsen
efter Allan. Som hold er vi rykket tættere sammen og vi
har igennem hele sæsonen løbet den ekstra meter og
tacklet den ekstra gang, som har gjort at marginalerne, er
faldet ud til vores fordel. I moderne fodbold snakkes der
ofte om, at et godt forsvar er nøglen til succes. I Lemming
IF går vi vores egne veje og igennem en skræmmende
offensiv og med et mål gennemsnit på 3 scoringer pr.
kamp har vi sparket os i JYLLANDSSERIEN.

Generelt i Lemming IF - Fodbold, har der igen i år
været en stor tilslutning af spillere og vi har igen kunne
samle spillere til hele 3 hold, imponerende. Det var
tæt på en oprykning for klubbens serie 5 hold, da det
var marginaler der afgjorde at det blev til en 2. plads i
stedet for en 1. plads. Klubbens serie 4 hold endte lidt
skuffende på en plads i den dårlige halvdel.
Til sidst skal der lyde en stor tak for hjælpen til alle
de frivillige, der gang på gang er til stede i klubben.
I hjælper til med at skabe fantastiske rammer for et
godt foreningsliv og en helt igennem stemningsfyldt
fodboldklub hvor alle føler sig velkomne.
Vi skylder også en stor tak til alle de mange tilskuere
der følger holdet i tykt og tyndt. Det er sgu imponerende
at I trofast møder op, om det så er i Skjern, Ringkøbing
eller Lemming. I skal vide at jeres støtte virkelig er
noget vi sætter stor pris på.
Husk opstart d. 31. januar - Vi ses til Jyllandsserie bold.
Mads Balle Pedersen

Nyt Fra Lemming IF’s Cykelklub
Efter vores første sæson kan vi se tilbage på en ny
succes i Lemming IF. Landevejscykling har været
meget populært og alle kan være med. Vi har kørt
fast tirsdag og torsdag, og vi har typisk været delt op
i to hold. Et begynderhold og et hold for øvede. Vi
har haft to lånecykler, så dem, der ikke lige har haft
en cykel kunne prøve sporten. Vi har nu indstillet
landevejscyklingen for i år, men er ved at forberede
forårssæsonen. Dette bliver rigtig godt. Cykelfavoritten
v. Nick Haslund har indvilliget i at være cykelsponsor
af lånecykler. Det er super godt. Det betyder, at vi
starter næste sæson med 3 helt nye lånecykler: 2 stk
børnecykler 10-14 år, men stadig rigtige racercykler
med store hjul - det åbner for, at de unge mennesker
også kan prøve cykelsporten - samt 1 stk. medium
voksen. Dertil vores nuværende lånecykler, der også
er som nye, i størrelserne large og small.

En oplagt flok mountainbikeryttere klar til at blive sluppet løs
i skoven.
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En af vores nye flotte Bottecia sponsorcykler fra Cykelfavoritten i Silkeborg.

Derfor er der nu ingen undskyldning for ikke at prøve
cykelsporten. Vi er meget glade for, at Cykelfavoritten
har bidraget til vores klub på denne måde.
Cykelfavoritten er desuden kommet med en god
rabatordning til Lemming IF cykelklubs medlemmer.
De vil desuden komme med løbende specialtilbud på
vores mailliste. Vi har i klubben også egen mekaniker,
der holder cyklerne vedlige og kommer med gode råd
til vedligeholdelse mm.
Sidste nyt. Vi er også ved at lægge sidste hånd på at
få lavet cykeltøj til hele cykelholdet i Lemmings grønne
og hvide farver. Desuden er vi nu startet på Mountain
Bike. Det har også vist sig at være meget populært.
Vi er allerede 12 afsted hver lørdag formiddag kl.
10. Dette udvides med nogle aftenkørsler senere på
sæsonen.
Michael Melsen, Lemming IF, Idræt for alle

LEMMING IF
Løb og motion
Sæsonen for indendørs motion er godt i gang, og der er
god deltagelse på begge hold. Vores instruktør Dorthe
har godt styr på os og sørger for, at vi hver gang får
en god og varieret træning. Tak for det, Dorthe. Det er
noget, der virker. Der er altid godt humør på holdene,
og de nye, der er startet i år, er da også allerede blevet
grebet af det. Vi træner hver tirsdag aften på Lemming
Gl. skole, og der er stadig plads til flere.
I løbeklubben har vi hen over sensommeren gjort
en del i lokale løb. Således har vi både deltaget i
Sejlingløbet og Orienteringsløb i Serup. Det er en god
måde, at komme ud at hilse på vores naboer, som
også løber. Og i den forbindelse bliver vi nødt til at
prale lidt, idet vi gjorde rent bord i Sejling og vandt alle
4 voksenkategorier. De har lovet os i Sejling, at "næste
år bliver det ikke så nemt". Det var faktisk også et
medlem af Lemming løbeklub, der vandt løbet i Serup
- Kristian Hornskov - dog mener de i Serup, at han den
dag stillede op for dem.

Børnefodbold
Så er sæsonen forbi for klubbens børnehold, alle har
holdt afslutning og vi har sagt på gensyn til de fleste af
klubbens trænere - TAK for det store arbejde I ligger
i klubben og TAK fordi I har lyst til at være med lidt
endnu.
Et stort TAK skal samtidig lyde til Camilla Brix, der har
valgt at stoppe som træner for vores sandkassehold.
Camilla har været med til at få gang i alle de mindste om
torsdagen, og vi kommer til at mangle dit engagement
og humør på fodboldbanerne.
Dette betyder også, at vi i klubben leder efter en
eller flere der kunne tænke sig at træne/lege med de
mindste én gang om ugen. Hvis dette skulle have din
interesse, kan jeg kontaktes på thougaard-schultz@
mail.dk eller 40729975.
Louise

HUSK

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

www.lemmingif.dk

Løbeklubben løb med alle præmierne til Sejlingløbet.

Vi var også repræsenteret ved Motorvejsløbet og selv
om det var stort og lidt kaotisk, så var det alligevel en
god oplevelse, at være med til løbet. Vi havde løbere
på alle distancer, men kunne dog ikke trække nogen
trofæer med hjem derfra. Som afslutning på dagen,
grillede vi i klubhuset og havde en hyggelig aften med
en snak og et glas rødvin. Tak til Karen og Gamle
(Egon Bang) for dessert.
Torsten Nielsen, Lemming IF, Idræt for alle

Lemming IF afholder

Generalforsamling

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30
i Klubhuset, Lemming Skolevej 10A
Der serveres smørrebrød kl. 18.30
Tilmelding til sekretær Tanja Lyskjær på
tanja.lyskjaer@gmail.com eller mobil
20132812 inden den 19. februar 2015
Vi glæder os til at se Jer!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lemming IF

Indendørs motion

i gymnastiksalen på Lemming Gl. skole:
Motionshold: Tirsdag kl. 17.00 - 18.00
Styrkehold: Tirsdag kl. 18.00 - 19.00

Mountainbike

med start fra P-pladsen ved Vestre Søbad:
Lørdag kl. 10.00

Søndagsløb med løbeklubben
fra klubhuset i Lemming:
Søndag kl. 10.00
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