
Nyhedsbrev Purhus Idrætsforening februar 2020 

Siden sidst.. 

Børnediskotek 31. januar 2020  

Traditionen tro er der børnedisco den sidste fredag i januar, og i år 

var ingen undtagelse, så vi havde en masse børn og unge, som kom 

og hyggede sig med dans, hyggesnak i krogene, popcorn, snolder 

og masser af sjove konkurrence, hvor der både var plads til          

luftguitarsolister og limbodansere. 

Nytårsappel Herresenior fodbold 1. februar 2020 

Herreseniorerne fik sparket den nye fodboldsæson i gang lørdag 
d. 1. februar. Lige nu tæller de tre seniorhold ca. 40 spillere. 

Herreseniorerne træner lige nu på Kunstgræs i Randers Freja   
tirsdag og torsdag, hvor der startes ud med opvarmning/løbetur 
kl. 19.30, og efterfølgende trænes der på banen fra Kl. 20-21.15. 
Holdene vil træne i Asferg fra uge 12/13. Mere info om det    
kommer senere. 

Tur til RUSH for de frivillige hjælpeinstruktører 

En kold søndag eftermiddag i januar blev pludselig til en varm    

søndag, i hvert fald for flokken af trænere og hjælpetrænere fra 

gymnastikafdelingen, som var en tur i Rush. Der blev givet gas på 

trampolinerne, og kinderne blev hurtigt røde, da alverdens     

springtricks blev afprøvet, nogle mere yndefulde end andre, men til 

alles morskab for det handlede jo bare om at have det sjovt og  

hygge på tværs af de forskellige trænerteams. 

Messeopsætning og –nedtagning 6. og 9. februar 

Traditionen tro blev optakten til vinterferien for mange 
frivillige PIF-folk igen brugt på at yde en frivillig indsats for 
PIF. Torsdag d. 6. februar blev der arbejdet ihærdigt i 
Scandinavian Center i Århus på at opstille vægge, sætte 
lamper op og lægge gulvtæpper. Alt sammen som         
forberedelse til en messe, der blev afhold den følgende 
weekend. Søndag d. 9. februar blev det hele pillet ned 
igen. Tak til de mange der hjalp! Husk at vi altid kan bruge 
flere hænder de 2 gange om året dette arbejde udføres 
for at skaffe penge til PIF. Næste gang er det måske dig, 

der står for tur?   

Legeland 14. februar 2020 

Fredag i vinterferien blev der endnu engang afholdt Legeland i  

Træningshuset. Spejlsalen og træningssalen var foruden redskaber 

fyldt op med omkring 90 børn og deres forældre, bedsteforældre 

og andre voksne. En stor tak til alle fremmødte og ikke mindst til 

det seje team af frivillige hjælpere. 



Nyt i PIF… 

Begynderhold i spinning 

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med spinning, så er              

begynderholdet måske noget for dig. Der køres hver lørdag kl. 9-10. 

Du er selvfølgelig også velkommen på de andre spinningshold. 

Medbring drikkedunk, håndklæde og godt humør. 

Aktiv Mandag 

D. 24/2 starter Aktiv Mandag op. Aktiv Mandag er et motionstilbud 
til dig, der har mandag formiddag til rådighed til at motionere og 
som har lyst til at motionere i fællesskab med andre. 
Der vil hver gang være mulighed for forskellige aktiviteter,            

eksempelvis boldspil, stolegymnastik, gåture og meget andet.    

Træningen startes ud med en fælles opvarmning og sluttes af med 

en hyggelig snak og en kop kaffe. Mandage kl. 9.30-11.30 i          

Træningshuset. 

Babymotorik 

D. 3/3 starter der et babymotorikhold op. Holdet er for børn i        

alderen 2-12 mdr. og deres forældre. Der vil være fokus på, at     

barnets primære sanser og motoriske udvikling stimuleres, hvilket 

vil gøres gennem leg og rytmik. En time, hvor det nære forhold  

mellem mor/far og barn styrkes. Vi vil forsøge at tilpasse timen til 

den alder børnene har. Tirsdage kl. 10-11 i Spejlsalen. 

Mortræning 

D. 3/3 starter der et mortræningshold op. Holdet er for mødre på 

barsel, som gerne vil genvinde styrke og stabilitet i kroppen. Der vil 

være fokus på træning af hele kroppen, særligt bækkenbund, mave 

og ryg. Alle kan være med uanset udgangspunkt, idet øvelserne vil 

kunne tilpasses. Tirsdage kl. 11-12 i Spejlsalen.  

PIF Mountainbike 

PIF Mountainbike er et hold for dig, som er til frisk luft, motion og 

socialt samvær på to hjul. Der er ingen krav om erfaring med  

mountainbike, da holdet henvender sig til alle, erfarne som          

nybegyndere, så uanset om du er i meget god eller virkelig dårlig 

form eller noget derimellem, er der plads til dig. Holdet ruller afsted 

første gang d. 7/3, og kører efterfølgende hver lørdag kl. 10-12. 

Familietræning 

Vi starter op med Familietræning i PIF lørdag d. 18. april kl. 9.00-

10.00. Tilbuddet er for alle børn  og deres forældre. Både børn og 

voksne kommer til at få både smil på læben og sved på panden :)  



Mød de frivillige i Purhus IF 

Jens Larsen, formand i PIF’s bestyrelse 

For 19 år siden fik jeg en opringning; ”Kunne du ikke tænke dig at komme 

i bestyrelsen” - jo, jeg kan da godt lige tage et par år, var mit svar! 

At være frivillig i Purhus IF er fantastisk givende – at være med til at bygge 

fællesskaber, udvikle vores område og være en del af en større plan for at 

få flere til at blive aktive er mega spændende. 

Jeg har nu været valgt ind i bestyrelsen i snart 19 år – de sidste 9 år som 

formand. Arbejdet i bestyrelsen, udvalgene og alle de frivillige i              

foreningen giver en masse positiv energi. Glæden ved at se alle de aktive 

børn og unge som udfolder sig og på hvert sit niveau giver sig i kast med 

nye udfordringer i deres sport, at opleve vores unge ledere tager ansvar 

og via ansvaret vokser og udvikler sig, er noget af det, som er vigtig for 

mig som formand. De mange år i foreningen har givet mig en personlig        

udvikling og utrolig mange venskaber, som jeg er sikker på, at der       

kommer mange flere af.  

 

Brian Nygård, næstformand i PIF’s  bestyrelse 

Jeg hedder Brian og kommer fra Gassum. Jeg har i denne omgang været i 

bestyrelsen siden 2014, men har tidligere været i bestyrelsen i årene  

1999-2005. Da jeg kom i bestyrelsen igen, havde jeg igen lyst til at hjælpe 

foreningen på bestyrelsesplan. Jeg synes, at bestyrelsesarbejdet giver et 

godt indblik i, hvad det kræver at drifte en forening og de mange            

beslutninger, der ligger bag ved et valg om at nedlægge eller opstarte nye 

tiltag i foreningen. Vi har et bestyrelsesmøde om måneden, men udover 

det kommer der møder med udvalgene, udviklingsmøder med              

Træningshuset og deres ansatte, og det seneste år har vi haft mange    

møder for at planlægge vores jubilæumsår, og især besøget af                

Oldboys-landsholdet krævede meget planlægning. På det seneste har vi 

arbejdet hårdt på at lægge en strategi for arbejdet fremover i bestyrelsen.  



 Kommende arrangementer i PIF 
 

Generalforsamling 28. februar 2020 

Der er generalforsamling i PIF 28. februar kl. 17.30-22.00 i Gassum Kultur– og                 

aktivitetshus. Alle er meget velkomne – vi starter med gratis spisning for alle – hurtig                     

generalforsamling og efterfølgende spændende foredrag. 

Opstart af PIF Mountainbike 7. marts 

Lørdag d. 7. marts kører PIF Mountainbike afsted på deres først tur i samlet flok. Der     

køres fra Træningshuset i Asferg kl. 10. Efterfølgende grilles der pølser og brød, samt der 

serveres lidt godt til ganen. Det er gratis at deltage, så mød op til en hyggelig formiddag. 

Gymnastikopvisning 21. marts 

Den årlige gymnastikopvisning i PIF finder sted d. 21. marts  i Purhushallen kl. 13.00-

15.00. 

Nytårsappel PFU 22. marts 

Purhus og Fårup ungdom byder alle nye som gamle spillere velkomne til fodboldopstart 

søndag d. 22. marts kl. 10 på Fårup stadion. 

Efter en god omgang fodbold, vil der være pølser og brød i klubhuset. 

PIF søger... 

Instruktører til E-sport 

Vi har to E-sportshold —et begynderhold om tirsdagen og et fortsætterhold om torsdagen. Vi søger  

instruktører, så vi kan udvikle afdelingen yderligere.  Det kræver kun, at man har interesse for E-sport. 

Kontakt: karen@traeningshuset.dk, 81440530 ved interesse – vi sender dig også gerne på E-sportskursus. 

Frivillige til ”Aktiv Mandag” 

D. 24/2 starter vi et idrætstilbud op for alle voksne, der ikke går på arbejde, om formiddagen. Vi har 

allerede én instruktør men søger 1-2 mere. Derudover søger vi frivillige som vil stå for det sociale og 

hyggen omkring holdet. Ved interesse, send en mail til: karen@traeningshuset.dk 

Medinstruktører til Jump4fun 

Vi søger medinstruktører til at hjælpe til på Jump4fun holdet i samarbejde med Karen Marie og Kamilla. 

Holdet træner onsdage kl. 18-19. Ved interesse kontakt karen@traeningshuset.dk. 

Medinstruktør til Teenfitness 

Vi søger 1-2 instruktører til at hjælpe Karen Marie og Kamilla på Teenfitnessholdet. Holdet træner ons-

dage kl. 16-17. Vi sender dig gerne på relevante kurser Ved interesse kontakt                                          

karen@traeningshuset.dk. 


