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Siden sidst..
Genåbning af udendørs foreningsaktiviteter
Der er fra 1. marts åbnet op for udendørs idrætsaktiviteter med op til 25 deltagere, mens der desværre fortsat vil være lukket ned for vores indendørs faciliteter i Asferg og Gassum og dermed for alle indendørs aktiviteter. Vi glæder os
over, at vi trods alt igen kan mødes udendørs, og vi ser frem til at se jer alle
igen! :-)

Hegn på Gassum stadion er fjernet
Hegnet på Gassum stadion mod syd er i midlertidigt fjernet. Randers Kommune
har taget det ned og sætter et nyt op snarest.

Mountainbike og naturcykling
Som følge af genåbningen af udendørs aktiviteter starter mountainbike i PIF op
igen. Hver lørdag kl. 10.00 køres der fra Træningshuset (med mindre et andet
mødested er aftalt). Der køres ca. 25-30 km på 2-2 1/2 time. Der indlægges
pauser undervejs, og der tages altid hensyn til nye deltagere. Hvis der skulle ske
punkteringer eller andet undervejs, hjælpes vi ad med at ordne det, inden vi
kører videre.
Når foråret for alvor melder sin ankomst med lysere aftner, starter vi igen op
med naturcykling for alle tirsdag aften. Hele familien er velkommen. Nærmere
info om tid og opstart følger.
Følg med på holdets Facebookside ”PIF Mountainbike”. Ved spørgsmål kontakt
tropsføreren, Kim Sørensen: 40 75 43 59.

Opstart af seniorfodbold
Endelig kan Purhus I.F. Seniorfodbold starte op igen! Dette sker torsdag d. 4
marts kl. 19.00 omklædt på træningsbanen i Asferg :-)

Der vil komme nærmere praktisk information i starten af næste uge, når vi har
et overblik på DBUs corona-regler iht. regeringens restriktioner vedr. udendørs
foreningsaktivitet.
Vi ser frem til at tage imod gamle som ny spillere.

Øvrige aktiviteter
Der arbejdes i øjeblikket på, at flere aktiviteter starter op igen, deriblandt
gåholdet og udendørs fitnesstræning/crossfit. Følg med på purhusif.dk og på
Purhus IF’s Facebookside, hvor der vil blive orienteret om holdene løbende.

Nyt i PIF
Nye koder til medlemmer i fitnesscenteret
Alle medlemmer i fitnesscenteret har nu fået tilsendt en kode, som kan bruges
til adgang til fitnesscenteret, i stedet for tidligere at bruge sygesikringskortet.
Koden er sendt til alle medlemmer på mail og har man spørgsmål, kan man kontakte Lucas, 30226532, Kamilla, 20462340, Trine, 30204621 eller Karen Marie,
81440530.

Etape 4 af Træningshuset
Træningshuset i Asferg og Purhus IF arbejder på en udvidelse af Træningshuset,
så vi kan skabe endnu bedre faciliteter og flere muligheder for husets brugere og
foreningens medlemmer. Vi har en masse idéer til, hvad bygningen skal tilføre,
og hvilke aktiviteter den skal gøre muligt. Men vi vil rigtig gerne høre jer medlemmers mening om, hvad I kunne ønske dig af nye faciliteter i Træningshuset.
Derfor har vi sendt et spørgeskema ud, som mange allerede har svaret på. Tusind tak for det! :-) Hvis du ikke har nået at svare på spørgeskemaet endnu, så
kan du finde det på Facebooksiden eller på www.purhusif.dk lidt endnu.

Vi søger midler til nyt udstyr
I mens foreningen har været lukket for aktiviteter er der blandt andet blevet
søgt midler til nyt udstyr til vores faciliteter i Asferg og Gassum, så vi kan udvikle
nye og videreudvikle eksisterende aktiviteter, når vi åbner op for alle vores aktiviteter igen.

Nyt ungenetværk i PIF
Som noget nyt har vi startet et ungenetværk i foreningen. Ungenetværket skal
arbejde på, at der kommer gang i flere aktiviteter og arrangementer for unge i
lokalområdet. Der er pt 8 unge i alderen 14-18 år med i ungenetværket, som
allerede er i gang med at planlægge arrangementer.

Tegnekonkurrencen i Asferg og Gassum
Børnene i Asferg og Gassum har tegnet fine tegninger til en kunstudstilling rundt
i begge byer og dermed deltaget i en tegnekonkurrence. De to heldige vindere
er blevet kontaktet og har hentet deres præmie, som er sponsoreret af de to
lokale købmænd i Asferg og Gassum.

O-løb for børn
I både Asferg og Gassum har der været poster rundt i byen til et o-løb som hele
familien har kunne samles om. Løbene er startet hhv. ved Træningshuset i Asferg og Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. Rundt på ruten hang de forskellige
poster med en rebus — blev der gættet rigtigt kunne man hente en lille præmie
ved købmændene i begge byer.

Mød de frivillige i Purhus IF
Mathilde Tordrup Bach, gymnastikinstruktør på Actiondrengene
Jeg hedder Mathilde, jeg er 23 år og læser til dagligt agrobiologi på Århus
Universitet. Jeg har været frivilligt i PIF i omkring 1 år, altså i den nuværende gymnastiksæson, hvor jeg er træner for Actiondrengene. Vi flyttede
til Asferg, da jeg blev kontaktet af PIF, som manglede en gymnsatikinstruktør, hvilket jeg selvfølgelig ikke kunne sige nej til. Jeg bruger omkring
halvanden time om ugen på at være frivillig, både med selve træningen,
opstilling, nedtagning og engang imellem nogle møder.
Jeg elsker at kunne se børnene udvikle sig, både fysisk og mentalt, og være med til at give dem en god oplevelse og være noget for dem. Det giver
også mig en hel masse god energi og glæde.

Jeg vil helt sikkert opfordre andre til at være frivillige i PIF. Det er en rigtig
god klub med masser af sammenhold og man får en følelse af at høre til
og blive hørt.

Camilla Andersen, gymnastikinstruktør på Tumletroldene og medlem af
Gymnastikudvalget
Jeg hedder Camilla, jeg er 28 år og er gymnastikinstruktør og medlem af
gymnastikudvalget. Jeg har været frivillig i Purhus IF i ca. 7 år. Jeg meldte
mig selv som frivillig, fordi jeg var tilflytter, jeg ville gerne være en del af
byen og lære nogen at kende, jeg vidste der var et par stykker jeg kendte
som var en del af foreningen.
Jeg er frivillig, fordi det er sjovt! Jeg elsker at lave gymnastik med de små
børn og synes det er så hyggeligt at se, at børn og forældre har en fest til
mine træninger.
At være frivillig kræver ikke andet end lysten til at ville have det sjovt med
andre, der har samme interesse som en selv. Jeg vil klart anbefale andre
at blive frivillig i Purhus IF.

TUSIND TAK FORDI I ER FRIVILIIGE I PURHUS IF — VI SÆTTER STOR PRIS PÅ JERES ENGAGEMENT!

PIF søger...
Instruktører til Jump4fun
Vi er efterhånden mange på vores Jump4funhold, som er et hold for dem, der måske ikke har fundet den helt rigtige idræt og måske syntes det er svært. Derfor
søger vi medinstruktører til at hjælpe til på holdet, som træner torsdage 18.0019.00. Tidspunktet skal ikke skræmme dig, da det kan justeres. Vi giver gerne et
kursus. Kontakt Karen Marie: karen@traeningshuset.dk.

Instruktører til Esport
Vi har i øjeblikket ét E-sportshold. Vi søger instruktører, så vi kan udvikle afdelingen yderligere. Det kræver kun, at man har interesse for Esport. Har man kendskab til spillet Fortnite, vil det være et stort plus, men ikke et must. Vi giver gerne
et kursus.
Kontakt: purhusifesport@gmail.com eller karen@traeningshuset.dk

Spinning instruktør
Vi søger en ny spinninginstruktør, da én af instruktørerne desværre ikke har mulighed for at køre foreløbigt pga. en skade. Vi giver gerne en instruktøruddannelse. Så har du tid og lyst til at være spinninginstruktør, så henvend jer gerne til:
Erik Karmark: karmarken@hotmail.com eller
Kamilla Mikkelstrup: kamilla_mikkelstrup@hotmail.com.

Fitnessinstruktør
Vi søger en fitnessinstruktør til at vejlede i øvelser og maskiner samt lægge programmer for vores medlemmer. Hvis du endnu ingen fitnessinstruktøruddannelse
har, giver Purhus IF gerne en.
Kontakt: kamilla_mikkelstrup@hotmail.com

Kassererposten
Er du en talnørd, og ønsker du et kig ind i en virksomhed med stor omsætning? Vil
du være en del af en forening med et stort fællesskab, som ønsker nye inputs? Så
er det måske dig vi leder efter.
Purhus IF søger snarest en ny frivillig til kassereposten.

Er din interesse blevet vagt, så hold dig ikke tilbage med at kontakte Jens Larsen,
Formand for Purhus IF: 40 44 65 16.

