LEMMING IF
Nyt fra formanden
Efter mange måneder med frost og bidende kulde, er det
endelig blevet forår og græsset er grønt og indbydende
til at blive brugt til forskellige idrætsaktiviteter. Udendørs
håndbold for kvinder er kommet i gang igen efter mange
års pause. Ligeledes kører alt fodbold på højtryk. Vi skal
flere år tilbage, for at se så mange børn til træning om
tirsdagen.
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Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme og deltage i
Idrætsdag for alle søndag d. 9. juni fra kl. 10.00 -15.00
på Lemming Stadion. Der vil være aktiviteter for hele
familien, ung som gammel, og I behøver ikke at have
tilknytning eller være medlem af Lemming IF for at kunne
deltage. Arrangementet er gratis og der kan købes mad
og drikke. 		
		
Jesper Bang

Knallertklubben var inviteret til grillpølser og håndbajer ved
klubhuset, som tak for hjælpen med uddeling af telefonbøger sidste år.
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IF et engangsbeløb på 50,- kr. pr. kunde der melder sig til
gennem klubben, samt 75,- kr. årligt i den periode kunden
ønsker at være tilmeldt gennem Lemming IF. Læs mere
på www.klub-support.dk/lemming og støt Lemming IF.
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For at samle flere penge ind til disse træningsfaciliteter,
har vi sagt ja til en kampagne der hedder ”SPAR PÅ
ELREGNINGEN”. Dette er et tilbud fra EnergiMidt, hvor de
tilbyder billigere el til deres kunder. Samtidig får Lemming
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Vi er i gang med at søge fondsmidler til en multibane og
nogle udendørs træningsfaciliteter ved Lemming Klubhus,
som både løb & motions afdelingen og fodboldafdelingen
i Lemming IF kan få glæde af. I dagtimerne er det
meningen at både Børne- & Familiehuset, Friskolen
og Børnehaven i Lemming og Dybkær Specialskole
skal kunne bruge faciliteterne. Ligeledes står det til fri
afbenyttelse for lokalbefolkningen og vi håber dermed at
kunne skabe noget mere liv i og omkring klubhuset. Vi
har på nuværende tidspunkt 150.000,- kr. indsamlet til
projektet, men vi mangler stadig 450.000,- kr. for at det
kan lykkedes til fulde.
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Lemming IF skal igen i 2013 stå for omdelingen af 40.000
telefonbøger i hele Silkeborg Kommune, fra den 2.
august til og med den 18. august hvor arbejdet skal være
færdigt. Behovet for telefonbøger bliver mindre som tiden
går, så denne indtjenings mulighed varer nok ikke ved.
I Lemming IF har vi haft stor glæde ved at have denne
mulighed og pengene er blevet brugt til mange gode
formål. Har du lyst til at hjælpe, så husk at sætte kryds i
kalenderen lørdag d. 3. august, for da starter vi op kl. 9.00
med morgenbrød i klubhuset og derefter skal vi ud med
telefonbøgerne.
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Vi er i fuld gang med at sætte klubhuset i stand. De nye
vinduer er kommet i og kantinen er blevet malet og har
fået nyt loft og skabe fra Designa i Ry. Resultatet skulle
gerne være nået når dette blad er udkommet og vores
nye lyse kantinelokale i brug uden at det trækker ind af
vinduerne.
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Det helt store der er sket siden sidste nummer af
lokalbladet er, at vi i Lemming G&IF har haft ekstraordinær
generalforsamling, hvor det enstemmigt blev vedtaget at
ændre klubbens navn til Lemming IF. Ligeledes har vi
sideløbende været i gang med, at lave et nyt klublogo i
samarbejde med Christina Skovby Nielsen fra Lemming.
Det er blevet et flot logo og der skal lyde en stor tak til
Christina for arbejdet.
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LEMMING IF
Fodboldopstart for børneholdene

Kom i form stævne

Så er der kommet gang i fodboldstøvlerne for alle
vores børnehold. Det er dejligt at se, at så mange børn
og forældre trofast møder op hver tirsdag.
Vi er efterhånden ved at være rigtig mange spillere,
hvilket også har betydet, at endnu et par frivillige
hjælpere har meldt sig på banen, så tak til Dennis
og Torsten Nielsen fordi I har lyst til at hjælpe på
sandkasseholdet.
U8 drengene havde fodboldopstart lørdag d. 16. marts,
dette var en dag fyldt med både sne og slud, så det var
en kold fornøjelse, for både spillere og trænere.
Tirsdag d. 2. april var der opstart for resten af
børneholdene. Her blev banerne fyldt ud, da rigtig
mange spillere mødte op til træning, det er dejligt at
se, så mange af de ”gamle” ansigter, men også rigtig
skønt, at se så mange nye.
U-holdene var til Kom I Form stævne lørdag d. 4. maj
og turneringskampene gik i gang mandag og tirsdag
d. 6. og 7. maj. Dette betyder også, at der igen er
brug for, at I som forældre hjælper til med at dømme
kampe mm. Vi ser frem til en masse timer sammen på
fodboldbanerne i den kommende sæson.

Lørdag den 4. maj var
der Kom i form stævne i
Hvinningdal for børnehold.
Et stævne som ligger
lige før turneringsstart.
Lemming IF havde 3 hold
med - U8 drenge og piger
og U7 drenge. Det blev
ikke til så mange sejre,
men der blev kæmpet og
Kom i form stævne U7 mix - Det
hygget.
blev til 1 sejr og et lille nederlag

Kom i form stævne

U8 Drenge

S
SÆT KRYD
I
REN:
KALENDE

Uddeling af telefonbøger
i Silkeborg Kommune fra

Fredag d. 2. august t.o.m. søndag d. 18. august

EnergiMidt Cup

Opstart med morgenbrød

Lørdag d. 8. juni 2013

Lørdag d. 3. august kl. 9.00

Børnefodboldstævne

Idrætsdag for alle

i klubhuset

Oktoberfest

på Lemming Stadion

der bliver afholdt for 3. gang

Søndag d. 9. juni fra kl. 10.00 - 15.00

Lørdag d. 26. oktober 2013
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LEMMING IF
Løb i Lemming
Skønt det stadig her først i maj er lidt koldt og blæsende,
kan vi nu endelig begynde at mærke foråret nærme
sig. Det har været en lang vinter, men vi har løbet
os igennem den. Når jeg tænker tilbage på vinteren,
husker jeg en del mørke og kolde træningsaftner i
snevejr og med huen trukket godt ned om ørene. Vi,
der var ude at løbe den 23. december, husker nok
også især denne dag og taler stadig om den hårde
vind og iskrystallerne, som skar i øjnene. Men folk har
været standhaftige - det skal de have ros for! Vi har
været en 8 - 12 stykker til løb hver søndag. Løbeturen
har kun været aflyst én gang hen over vinteren, og
ikke engang den dag, lykkedes det at holde de mest
stædige hjemme. Jeg var ellers taget ud til klubhuset
for at aflyse dagens løb, men en hård kerne insisterede
på at ville afsted.
Til at holde humøret oppe, har vi ind i mellem efter
løbeturen hygget os i klubhuset med suppe, kakao eller
glögg og æbleskiver. Til suppen havde vi inviteret Gåholdet fra Lemming-Nisset med ind. Det var hyggeligt
at se andre, så hvis de har lyst til det igen engang, vil
vi gerne gentage successen.
Alle de mørke aftner og det dårlige vejr er dog glemt
nu, hvor græsset igen er grønt og solen står højt på
himlen. Antallet af løbere vokser stødt søndag for
søndag, og det er dejligt. Vi har glædet os meget til
at se alle sommerløberne igen :-) I skrivende stund
har vi netop haft opstart af et nyt løbehold. Her sagde
vi velkommen til 6 nye medlemmer, som gerne ville i
gang med at løbe. I løbet af foråret har vi derudover
fået selskab af to habile løbere, som gerne vil løbe
med os. Det er meget positivt og motiverende for os, at
der stadig kommer nye løbere til, og ikke mindst at de
eksisterende er vedholdende. Vi har siden opstarten
sidste år i juni kun tabt 4-5 løbere, hvilket jeg synes
er flot, da man ikke kan forvente, at løb er noget, der
passer alle.
Torsdag d. 2. maj deltog vi 15 løbere fra løbeklubben
i Silkeborgløbet. Det var en rigtig god oplevelse for os
alle, skønt det var noget kold i vejret, og det derfor
ikke blev til så meget hygge bagefter. Jeg vil i denne
anledning gerne takke alle dem, der trods kulden,
ventede på at jeg kom i mål - som sidste mand fra
Lemming IF på 17 km ruten :-). Det er en speciel
oplevelse at deltage i et officielt løb. Der er en god
stemning og en energi i løbefeltet, skabt af de flere
hundrede løbere, der er samlet fra start. Især for dem,
der var med for første gang, har jeg hørt, at det var en
fed oplevelse.
Planerne for de næste måneder indeholder udover
søndagsløb, også at vi deltager i Idræt-for-alle-dagen,
der afholdes søndagen efter EnergiMidt Cup (søndag
d. 9. juni). Denne dag vil der være forskellige aktiviteter
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Nye og rutinerede løbere mødes til opstarten d. 5. maj.

Intet vejr er for dårligt til at løbe en tur.

på Lemming stadion, og alle er velkomne, uanset om
de er medlem af Lemming IF eller ej. Vi vil sammen med
de andre afdelinger af Lemming IF forsøge at skabe en
hyggelig idrætsdag for hele familien på banerne bag
klubben. Konkret påtænker vi, at løbeklubben skal stå
for en stafet og evt. et stjerneløb med udgangspunkt i
Lemming stadion. Vi har også aftalt at fejre vores 1-års
fødselsdag den dag, så der bliver sikkert noget med
en lagkage eller to.
Længere ude i fremtiden kommer Lemming Byfest,
hvor vi gerne vil lave et arrangement omkring løb, men
vi er ikke så langt med detaljerne endnu.
Vi løber HVER søndag kl. 10 fra Lemming Klubhus.
Torsten Nielsen
Lemming IF
Løb og Motion
Idræt for alle

Stemningsbilleder fra Silkeborgløbet.

LEMMING IF
Seniorfodbold

––

KOM TIL

––

ÅRETS STORE

IDRÆTSDAG

FOR ALLE!
SØN. D. 9. JUNI - KL 10-15
–
––
––
–

Ta’ hele familien med på
Lemming Stadion søndag d. 9. 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!

Efter en god sæsonopstart, hvor der har været god
opbakning til de to ugentlige træningspas, og hvor
humøret har været i top, så vi frem til at påbegynde
sæsonen i starten af april. Trænerteamet har haft
mange muligheder grundet de mange spillere, der har
meldt sig klar til træning. Særligt har klubben været
gode til at tiltrække og fastholde nye unge spillere fra
Silkeborg og omegn. På baggrund af spillermaterialet
var målsætningen før sæsonstarten at kæmpe med i
toppen af serie 2 og få andetholdet til igen at spille
serie 4. Her i starten af maj, kan vi nu se tilbage på
de første fem runder, hvor vi tilfredsstillende har levet
op til forventningerne. Serie 2 ligger p.t. nummer ét,
og onsdag d. 8. maj spilles der en vigtig topkamp
imod formstærke SB på Søholt. Denne kamp kan
give et praj om, hvilket hold der til efteråret skal prøve
kræfter med niveauet i serie 1. Sæsonen har indtil
nu budt på flotte sejre imod flere af puljens stærke
mandskaber med overbevisende cifre. Desværre har
de flotte takter imod topholdene ikke været at finde
imod bundholdene, hvor den ellers sikre hjemmebane
i Lemming har været vidne til to svidende nederlag
på 1-2. Andetholdet har buldret frem med tre sikre
sejre og ligger nu lunt i svinget til at skulle afholde
oprykningsfest i klubbens hyggelige lokaler. Slutteligt
vil vi takke de mange, der er at finde på lægterne uge
efter uge for at støtte Lemmings friske drenge, og som
alle er med til at skabe en god stemning og ramme
omkring vores kampe, der tydeligt kan mærkes på
banen. 				
Søren Bak

HUSK

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

www.lemmingif.dk

Håndbold
Sæsonen er ikke helt slut for os endnu, da vi i år
forsøger os med udendørs håndbold, dette er meget
nyt for en del af os, men vi glæder os til at kaste
os ud i det, og satser på at det giver en hel del grin
og sammenhold hen over sommeren. Ikke mindst
er det dejligt, at Egon Bang har sørget for, at vores
hjemmekampe kan spilles på banerne i Lemming, så
tak for det.
Har du lyst til at spille håndbold, så kontakt Louise
Thougaard Kristensen på tlf.: 40729975
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