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Daniel Wagner vandt i Tokyo sin tredje bronze i længdespring ved OL for para atleter.
Daniel førte ellers konkurrencen med et flot spring på 7,07. Men i sidste runde blev han
passeret af to konkurrenter. Den 7. september var Daniel på Rådhuset i Vejle for at blive
hyldet for sit flotte resultat. Denne ceremoni har været omtalt i Pressen, men jeg kan da
lige føje et par bemærkninger til den velfortjente ros fra borgmester Jens Ejner
Christensen og flere andre talere. Hvis man sammenligner Daniels resultat i
længdespring med årsranglisten for seniorer i Danmark, så vil det i skrivende stund
udløse en plads som nr. 8. Det understreger endnu en gang hvor flotte resultater Daniel
præsterer. På 100m løb Daniel sig i finalen, og blev nr. 4, også et godt resultat.

Frøs Stafetten

Onsdag, den 1. september kunne vi for første gang i lang tid fejre afviklingen af et
motionsløb, og denne gang Frøs Stafetten. I januar 2020 havde vi Doktor Nielsen. I den
mellemliggende periode har vi på grund af Covid 19 restriktioner kun afviklet et
motionsløb, nemlig Kongens Kær Løbet i 2020, og her var deltagerantallet begrænset til
50. Frøs Stafetten med 156 hold med fire deltagere på hver må betegnes som en succes,
selvom vi tidligere har haft et langt højere antal deltagere. Cirka halvdelen af holdende
løb stafetterne, en distance på 4 km i skoven umiddelbart omkring stadion. De øvrige
deltagere var med på Power Wall og Walk holdende, hvor man gik cirka 6 km samlet pr.
hold.

Tusind tak til alle jer, der hjalp med at få Frøs Stafetten til at blive en succes. I
særdeleshed tak til Thorkild Bo, der sammen med webmaster Karen Bangsgaard havde
haft nogle travle dage de seneste to uger før stafetten.

Tak til Frøs Sparekasse for at ville medvirke som hovedsponsor ved denne folkefest med
telte, levende musik samt velfortjent fælles spisning til deltagerne efter en god
motionstur. Frøs Sparekasse er jo et lokalt pengeinstitut med rødder i Sønderjylland.
Frøs er et alternativ til andre pengeinstitutter, så alle ikke behøver at benytte det
samme pengeinstitut. I nogle lande har man kun få banker, og dermed ikke et ordentligt
alternativ, som i Danmark.

Frøs Stafetten indgår i Vejle IF. fremtidsplaner som et af de fire motionsløb, som vi vil
satse på. Vi er jo kendt som en populær arrangør af motionsløb, og det vil vi også være i
fremtiden, dog som besluttet på generalforsamlingen med et færre antal. Thorkild Bo
har på flot vis medvirket til, at vi er blevet en populær arrangør af motionsløb.

Cross i Sydøstjylland

Tilmeldingen til cross i Sydøstjylland er nu åben på www.run2u.dk

Prisen er meget billig, børn betaler kr. 150 for 7 løb ved tilmelding seneste den 24/10.
Voksne fra 14 år. Rød og sort start, betaler kr. 275 for 7 løb ved tilmelding inden den
24/10.

Det er jo en aktivitet, som går på tværs i alle klubbens afdelinger med atletik, motion,
triatlon og fordelt på alle aldersgrupper. Der indgår jo en holdkonkurrence i Cross, som



vi tidligere vundet. Det skal vi da prøve igen. Der kommer i den sidste halvdel af august
en melding om, hvornår og hvordan man kan melde sig til.

Ved tilmeldingen er det vigtigt, at vi skriver Vejle IF ved klubnavn. Så kommer alle fra
klubben med i den fælles holdkonkurrence.

Dato og byer er: 6. november Fredericia, 27. november Vejle, 11. december Horsens,
15. januar Juelsminde, 05. februar Taulov, 26. februar Kolding, 12. marts Hedensted.
Starttidspunktet bliver kl. 12:00, 12:04 og 12:30 for de tre grupper.

De klubkammerater som allerede nu gerne vil bidrage som hjælper til Cross i Vejle, er
MEGET velkommen til at kontakte Per Glassau på mail per.glassau@gmail.com

Vi skal bruge hjælpere til ruteopsætning – diverse opgave på atletikstadion – en speaker
– og nogen der er gode til at bage.

Møde med forældre samt ungdomstrænere

Antje Knauf og Jacob Nygaard havde den 31/8. indkaldt til møde med forældre til børn
der går til atletik. Mødet gav flere positive tilbagemeldinger om opbakning til de mange
opgaver der følger med at have atletik for børn.

Vi kan samtidig lige orientere om, at der er bestilt nyt klubtøj, som vil blive solgt under
tirsdagens træning.

Skabene ved omklædning er låst

Skabene ved omklædning må ikke være låste, bortset fra den tid men har placeret sine
værdigenstande i skabene og er ude for at træne. Der er sat et tydeligt skilt på skabene,
så der er ikke noget at være i tvivl om. Men vi har observeret, at der er 5 skabe, som
konstant er låste. Det skal vi have noget gjort ved. Jeg har derfor taget kontakt til vore
samboer i klubhuset OK SNAB og Triangle Razorbacks. Hvis skabene fortsat er låste midt
i september, så observerer vi en dag skabene fra morgenstunden, og senere på dagen
bliver låsene fjernet af en låsesmed. Skabene ejes af Vejle IF, og vi har derfor ret til at
bryde skaben op, når reglerne for brug ikke overholdes. Fristen for åbning af skabene
sættes til mandag, den 20. september, så har alle haft mulighed for at læse dette
nyhedsbrev, ligesom vore samboer har haft mulighed for at reagere.

Sara Kjær Andersen igen dansk ungdomsmester i kast

Sara deltog lørdag den 21. august til DM i kaste mange kamp i Bagsværd, og for femte i træk
vendte hun retur til Vejle som guldmedaljevinder i sin aldersgruppe.
Efter en længere periode med skader ser det ud til, at resultaterne stille og roligt er ved at
komme igen. Selv om det ikke blev til individuelle rekorder i nogle af de fem kastediscipliner
(hammer, kugle, diskos, vægt og spyd), var konkurrencens samlede resultat en ny personlig
rekord.
Som noget nyt var DM i vægtkast flyttet fra store DMU til DM i kaste mange kamp – og her
hentede vandt Sara en flot 1. plads i aldersgruppen P19.

Vedligehold på Atletik Stadion og lokaler



Vi får i den kommende tid behov for lidt assistance, når vi rydder op ved redskabsskuret
nærmest mod VB. Der er en aftale med Vejle Kommune om hvordan forløbet skal være.
Vi skal også have lavet nogle forbedringer ved stangspring. Steen Andersen kommer her
med de gode råd, så stang kommer til at fungere optimalt. Efter området ved stang ikke
længere er en plads med nedbrydning af tribunen, så er der igen kommet gang i denne
øvelse. Men vi er hele tiden i gang med nogle vedligeholdelses opgaver af forskellig art.

Bordtennisbord

Vejle IF har indkøbt et bordtennisbord, som primært vil være placeret i klublokalet. Det
kan slås sammen, så det ikke fylder og er til gene for brugere af lokalet.
Bordtennisbordet kan bruges af alle medlemmer. Bordtennis- bordet skal opfattes som
et supplement til den sociale aktivitet i klubben.

Vejle Ådal løbet 2021.

Thorkild Bo har lovet, at han gerne vil hjælpe med at sætte Vejle Ådal Løbet i gang. Men
Thorkild kan ikke lave løbet alene. Det er derfor betydningsfuldt, at vi får en gruppe til at
lave løbet. Kontakt Thorkild evt. klubchef@vejle-if.dk

Vi har allerede modtaget en række henvendelser fra interesserede i at være med i Vejle
Ådal Løbet. Så det tyder på, at vi har mulighed for igen at få succes med et motionsløb.

Cross i Sydøstjylland 2021.

Lørdag, den 27. november. Per Glassau er stævneleder, og der er behov for cirka 10
hjælpere. I er meget velkommen til at melde jer til per.glassau@gmail.com

Vejle If. søger bestyrelsesmedlemmer

Det er to spændende poster, der er ledige i Vejle If. bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem
kommer du med til at træffe vigtige beslutninger i et spændende idrætsmiljø med
mange muligheder. Med navnet Vejle Idrætsforening viser vi også, at vi spænder over
flere muligheder for at dyrke idræt, som kan beskrives med atletik, motion og triatlon.
Bestyrelsen har en periode haft posten som motionsleder på opslagstavlen og udsendt
til alle medlemmer. Bestyrelsen er nu gået i gang med at kontakte konkrete
klubkammerater personligt. Hvis du er interesseret, eller kan nævne en person, som du
mener kunne være den rigtige til at være motionsleder, så er du velkommen til at
kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne eller skrive til klubchef@vejle-if.dk

Kursus i førstehjælp

DGI har kontaktet Vejle IF om første hjælpskursus. Kurset sættes i værk på et endnu ikke
aftalt tidspunkt, formodentlig en lørdag.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er mandag, den 27. september, og eventuelle emner I ønsker
behandlet kan fremsendes til klubchef@vejle-if.dk

Med venlig hilsen



Ove Lausten

Formand Vejle IF


