
Nyhedsbrev Vejle IF juli 2022
Læs i nyhedsbrevet blandt andet om vort kommende store motionsløb Frøs Stafetten. Line Grønbæk
Andersen på u20 landsholdet. Vejle IF arrangerer tur til Københavns Halvmaraton for medlemmer. Første
træningsaften i Vejle IF-motion 16/8 med spisning. Motivu holder pause i sommerferien. Tennisturnering
hos vor nabo i uge 30. Atletikskole i uge 31. Vejle IF søger ansvarlig for Hjertestarter og Falck-kassen.
Nekrolog Helge Olsen.

Næste motionsløb bliver Frøs Stafetten onsdag, den 31. august
Vi kan allerede nu orientere om, at Vejle Kommune kommer med et ret stort hold. Desuden har vi været så
heldige, at borgmester Jens Ejner Christensen vil starte aftenens stafet. Vi får derfor også en stor offentlig
bevågenhed på vort arrangement.

Tak til jer, der har meldt jer som hjælpere. Det er glædeligt at mærke opbakningen bag dette ret store
motionsløb og walk stævne. Sammen med dette nyhedsbrev modtager du samtidig en opdateret oversigt
over hvilke hjælper poster, der stadig er ledige. Her kan du vælge den eller de opgaver, som du mener
bedst at kunne håndtere. På tilmeldingslisten er de blanke felter ved hver opgave et udtryk for, hvor mange
vi mener der skal arbejde med på opgaven. I må derfor gerne gå sammen i grupper omkring de enkelte
opgaver. Til orientering kan jeg oplyse, at Din Madpartner sørger for alt pakning af maden, så vi skal ikke til
Børkop og pakke mad dagen før. Der skal vi i stedet koncentrerer os om at få pakket de sidste kuverter med
numre, så de er klar til den 31/8. Jeg satser på, at vi kan melde ud til alle hjælpere senest onsdag, den 24/8,
altså en uge før stafetten afvikles. Det er betydningsfuldt, at vi har dommerteamet på plads i god tid, så alle
i god tid ved hvornår, og hvad de skal arbejde med.

Frøs Stafetten er en hold aktivitet for motionister. Det er derfor planen, at der igen skal være festlig
stemning for motionsløbere samt walk hold fra firmahold, idrætsforeninger og andre forsamlinger. Frøs
Stafetten er sammen med blandt andet Doktor Nielsen med til at gøre Vejle IF til en kendt og populær
udbyder af motionsløb.

Program med starttider bliver som nedenstående:
Kl. 18.00 Stafethold 4×4 km
Kl. 18.20 Power walk-hold
Kl. 18.25 Alm. walk-hold

Det vil være godt, hvis Vejle IF i lighed med sidste år også kan stille med et hold både i stafet og walk hold.

Line Grønbæk Andersen på u20 landsholdet
Ved DM i Aalborg den 26. juni løb Line Grønbæk Andersen 200m og kom i finalen ved
danmarksmesterskabet i atletik. Det er et resultat, som vi er stolte over, og har lykønsket Line med. Men
efterfølgende kom der så en påskønnelse fra Dansk Atletik Forbund oveni det gode resultat, nemlig
udtagelsen til u20 landsholdet på 400m og efterfølgende også på 200m. Resultaterne fra landskampen
foreligger ikke i skrivende stunde, men det bliver spændende at følge Line i en international konkurrence.

Vejle IF tilbyder fælles bustur til København Maraton søndag, den 18. september
Kurt Andersen har taget initiativet til at være tovholder på busturen til København. Der har været
kommunikation herom via Facebook, til træning samt på opslagstavlen. Vi kan se, at flere allerede har
meldt sig til, det er rigtig godt med denne fælles aktivitet. Der er også mulighed for at deltage som hepper.
Der blev på generalforsamlingen afsat penge i budget for 2022 til et arrangement, som altså er blevet
busturen til København Maraton.



Busturen er for alle medlemmer der betaler fuldt kontingent som aktiv deltager i Vejle IF-Motion, Vejle IF-
Atletik eller Vejle IF-Triatlon. Denne fordel for medlemmer gælder også for dem der vil med som hepper.

Vejle IF-motion har første træningsaften tirsdag, den 16/8
Tirsdag, den 16/8 er der første formelle træningsaften efter sommerferien. Det bliver med spisning. Kirsten
Duncan er tovholder på spisningen ved den første træningsaften.

Atletik ungdom har første træningsaften tirsdag, den 8/8
Der kommer særskilt kommunikation herom via Facebook til forældregruppen.

Flere medlemmer til Vejle IF via Motivu
I løbet af det næste år gennemfører vi fortsat annoncering på Internettet via Motivu. Men prøvetræning for
alle grupper er ikke muligt i sommerferien. Næste prøvetræning for alle grupper bliver derfor tirsdag, den
16/8. Så undgår vi, at nogen kontakter os i ferien, hvor vi ikke i alle tilfælde kan være til stede og tage pænt
imod.

Tennisturnering i uge 30
Vejle Tennisklub har turnering i uge 30, fra 24 til 31/7. I den periode har de brug for at kunne benytte vore
omklædningsrum. Det er aftalt, at tennisspillerne benytter de to største omklædningsrum. Det er især fra
søndag og til onsdag, der vil være størst behov for at benytte vore faciliteter. Men aftalen omfatter ikke
Kondicenteret. Det er derfor betydningsfuldt, at vi holder Kondicenteret låst i hele perioden, så det ikke
står åbent og dermed frister til brug. Tennisklubben er orienteret om og er indforstået med at
Kondicenteret ikke er omfattet af aftalen.

Atletikskole i uge 31
I uge 31 har vi igen atletikskole for børn fra 6 år og indtil 14 år. I den uge skal vi alle regne med, at Allan
Simonsens Lounge og andre dele af vore faciliteter er i brug fra om morgenen og indtil kl. 14:00. Den
resterende del af dagen vil klublokalet bære præg af den høje aktivitet, som atletikskolen medfører.

Ansvarlig for Hjertestarter og Falck-kassen
Vi har en Hjertestarter og en Falck kasse lige til højre ved gangen til Kondicenteret. Det er vigtige
hjælpemidler, hvis nogen af os kommer i fysiske vanskeligheder, mere eller mindre. Jeg vil derfor gerne,
hvis en af jer vil hjælpe med at observere om Hjertestarteren er brugbar, ligesom vi også gerne med jævne
mellemrum, skal have kontrolleret om der er tilstrækkelig med forbinding m.v. i Falck kassen. I er
velkommen til at vende tilbage til mig herom på ove.lausten@mail.tele.dk skriv evt. jeres telefonnummer i
mailen, så ringer jeg tilbage.

Søndag, den 18. september er der amerikansk fodbold på stadion
Razorbacks benytter ved den lejlighed 2 omklædningsrum i perioden fra 11:00 – 17:00. Der er derfor
mindre plads til omklædning end sædvanlig for løbeholdet om søndagen.

Nekrolog Helge Olsen
Vort kære æresmedlem Helge Olsen er død. Helge blev 97 år, og kan se tilbage på et langt liv, hvor sport og
i særdeleshed atletik i Vejle IF var et væsentligt element. Torsdag den 7. juli var Steen Andersen og Ove
Lausten med til bisættelsen i Skovkapellet. Steen havde klubfanen med, som han holdt flot foran
forsamlingen under hele ceremonien. Der var desuden en bårebuket fra Vejle IF. Nekrologen fra os er
medsendt dette nyhedsbrev. Nekrologen har været i Vejle Amts Folkeblad.



Rabat på 20% hos Eventyrsport
Husk at Eventyrsport tilbyder 20% rabat til medlemmer af Vejle IF på ikke nedsatte varer samt enkelte
specielle produkter. Du kan orientere dig i forretningen om de varer du køber er omfattet af
rabatordningen. Vi skal dokumentere vort medlemskab af Vejle IF ved at vise den seneste SMS, hvor
kontingent bliver opkrævet. Alternativt kan en mail med de tilsvarende informationer være brugbar.

Rabt på 10% hos Løberen
Som medlem i Vejle IF kan få 10 % i rabat. Der er IKKE rabat på elektronik (Pandelamper, ure mm.).
Rabatten er som udgangspunkt på sko og tøj. Når vi handler i forretningen er forevisning af SMS med
kontingentbetaling i Vejle IF (samme dokumentation som ved Eventyrsport) en godkendt dokumentation.

Ove Lausten
Formand, Vejle IF


