
Nyhedsbrev Purhus Idrætsforening juli 2021 

Henover sommeren.. 

Krolf åbent hus arrangement 

D. 5. juli mødte en stor gruppe op ved Træningshuset for at prøve kræfter med 
Krolf, som PIF netop har anlagt baner til bag højen. Spillet blev indviet og der 
blev grint på tværs.  

Krolf-holdet starter op mandag d. 2. august kl. 14.00, så har du lyst til at prøve 
krolf, få luft i håret og et godt socialt fællesskab, så mød op.  

Der arbejdes på en løsning, hvor man også kan spille, uden for den faste træ-
ning. Følg med på hjemmesiden eller Facebooksiden. 

Tilmelding til krolf på hjemmesiden: https://www .purhusif.dk/krolf/ 
 

Pay & Play er åben henover sommeren 

Selvom mange hold i PIF er gået på sommerferie, kan du stadig booke salene 
og tage en dyst badminton, floorball eller bordtennis eller lidt sjov på redska-
berne.  

Salene bookes på hjemmesiden, hvor du også kan  læse mere: https://
www.purhusif.dk/pay-play/ 

Træningssalen koster 75 kr./time og spejlsalen 50 kr./time. 

 

Tak for hjælpen! 

I ugerne henover sommeren bliver der uddelt foldere med alle PIFs aktiviteter i 
alle postkasse i og omkring Asferg og Gassum. En stor tak skal lyde til alle, som 
har meldt sig til at dele folderne ud. Vi er meget taknemmelige over, at så man-
ge havde lyst til at give en hånd med. 

 

Ferielukket på kontoret 

Fra onsdag d. 13. juli til mandag d. 2. august er kontoret ferielukket.  

God sommer herfra, vi ses efter ferien.  

 

Sommercross 

Er du til sved på panden, udfordring og samtidigt at have det sjovt? Så kom 
med til sommercross henover sommeren. Det er gratis at deltage! 

Sommercross træner hver mandag kl. 19:30-20:30 indtil uge 33 ved Trænings-
huset (udendørs hvis vejret er godt), hvorefter holdet fortsætter som PIFs Cir-
kelCross-hold. 

 

 

 



PIF Idrætsfest 2021 

D. 14. august kl. 9.00 slår Træningshuset dørene op og viser mange af de forskellige idrætsgrene frem som PIF 
tilbyder. 

Kom og prøv kræfter med noget nyt eller deltag på det du allerede kender. Der er aktiviteter for alle aldre, lige fra 
babymotorik til stolegymnastik - og alt derimellem.  Det er gratis at deltage! 

Der vil være mulighed for at købe mad i løbet af dagen.  

Fitnesscenteret vil være åbent hele dagen og der er mulighed for at prøve esport i tidsrummet 11.00-13.00. 

 

Program for dagen 

 

Træningssalen 
Tid Aktivitet 

9.00-10.00 Familiesjov - træning for hele familien, som gerne vil træne sammen  

10.15-11.15 Jump4fun - børn i alderen 6-12 år, som ikke har fundet den rigtige  idræt 

12.00-13.00 Bordtennis - for alle aldre 

13.30-14.30 Familiebadminton - for alle aldre 

15.00-16.00 Spireklubben - legeland for de 1-6 årige 

16.00-17.00 Legeland fra 6 år og op 

Spejlsalen 

Tid Aktivitet 

9.00-9.45 Babymotorik - for 3-12 måneders babyer og deres forældre 

10.00-10.45 Mortræning - træning for mor efter graviditet 

11.00-12.00 Aktiv mandag - stolegymnastik 

12.15-13.15 Bevæg dig glad - for unge og voksne over 15 år 

13.30-14.30 Yoga - for unge og voksne over 15 år 

14.45-15.45 Teenfitness - fitness for de 12-15 årige 

16.00-17.00 Stram op - for unge og voksne over 15 år 

Udendørs 

Tid Aktivitet 

9.00-10.00 Gåtur med gå-holdet 

10.00-11.00 Cirkelcross - for unge og voksne over 15 år 

10.30-12.00 Naturcykling for hele familien - medbring selv cykel og -hjelm 

11.30-13.00 PFU05 - fodboldøvelser og straffespark for børn 

13.00-14.00 Kvindefodbold - fra 15 år 

13.00-15.00 Krolf - en blanding af kroket og golf 

15.00-17.00 Fodboldturnering for hele familien 



Efter ferien.. 

Opstart efter sommerferien 

Hjemmesiden er nu opdateret, så vi står klar med en ny sæson, når ferien er for-
bi. Du kan læse meget mere om alle Purhus Ifs tilbud, tilmelde dig hold og se 
bookingkalenderen på purhusif.dk 

Følg også gerne med på Facebook siden ”Purhus Idrætsforening”, hvor der lø-
bende kommer opdateringer og nyheder fra PIF.  

 

Nyt i PIF: efter-skole idræt for 4.-6. klasse 

Går du i 4.-6. klasse og synes det kunne være sjovt, at være aktiv efter skole? Så 
tilbyder Purhus IF nu et hold for dig, hvor fokus er på at have det sjovt mens 
man bevæger sig. Vi prøver alle mulige forskellige aktiviteter såsom lege, spil 
med bevægelse, alternative boldspil, forhindringsbaner, samarbejdsøvelser osv.  

Træningstid: onsdage kl. 14.00-15.00 i Træningshuset i Asferg.  

Læs mere og tilmeld dig på https://www.purhusif.dk/efter-skole-idraet/ 

 

Mød Kasper - barselsvikar for Karen Marie 
Jeg hedder Kasper Lykke Frederiksen og skal varetage rollen som udviklingskoordinator, 

mens Karen Marie er på barsel. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen på et tids-

punkt. Jeg glæder mig også til at samarbejde med jer alle sammen og i fællesskab arbej-

de for, at Purhus IF bliver et fantastisk sted at være. 

Det kan jeg dog først begynde på mandag d. 2 august, så i mellemtiden kan I lære lidt 

om mig – hvad jeg kommer med i bagagen, og hvem jeg er som person. 

Jeg er 29 år og bor til dagligt i Aalborg. Her har jeg boet siden 2014, hvor jeg startede på 

Idrætsuddannelsen på Aalborg Universitet. Her lærte jeg en masse praktisk om forskelli-

ge sportsgrene og bevægelsesformer. Nogle bedre end andre. Den store danser bliver 

jeg i hvert fald aldrig, men så er det godt jeg har andre kompetencer især inden for bold-

spil. Desuden kommer jeg med en stærk teoretisk og praksisnær viden omkring motivati-

on, frivillighed og generelt meget omkring foreningslivet. 

Jeg blev færdig med universitet og min kandidatgrad i 2019. Det sidste halvandet år har 

jeg arbejdet som idrætskonsulent hos Randers Kommune, og kender derfor lidt til Pur-

hus IF i forvejen. I gør det jo fantastisk godt, og jeg håber jeg kan være med til at bidrage 

til den fortsatte udvikling og gøre foreningen endnu bedre for både eksisterende og 

kommende medlemmer og frivillige.  

Jeg er lidt af en sportsfreak og følger med i rigtig meget sport. Nok også lidt for meget, 

hvis I spørger min kæreste. Så hvis I finder mig ved kaffemaskinen i Træningshuset, så 

lad os endelig tage en snak om den seneste runde i superligaen, diskutere favoritterne til 

at vinde Vuelta a Espana eller måske vende de sidste par kampe i amerikansk fodbold. 

Uanset hvilken sportsgren, så tager jeg gerne en snak mens vi venter på kaffen. Jeg er 

glad, udadvendt og snakkesalig, så hvis I også vil snakke foreningsarbejde og udvikling, 

så tager jeg meget gerne en snak om dette også.  

 

Det var kort om mig, og resten må I vente med til efter sommerferien. Her vil jeg også 

meget gerne høre lidt om jer.  

I må alle sammen have en rigtig god sommer og så ses vi forhåbentlig til august.  



Vil du være frivillig i PIF? 

Instruktører til Jump4fun 

Vi er efterhånden mange på vores Jump4funhold, som er et hold for dem, der må-

ske 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 18.00-

19.00. Vi giver gerne et kursus.  

Kontakt Trine på trine@traeningshuset.dk / 30 20 46 21 

 

Instruktører til Esport 

Vi har i øjeblikket ét e-sportshold. Vi søger instruktører, så vi kan udvikle afdelin-
gen yderligere. Det kræver kun, at man har interesse for esport. Har man kend-
skab til spillet Fortnite, vil det være et stort plus, men ikke et must.  Vi giver gerne 
et kursus.  

Kontakt: Trine på trine@traeningshuset.dk / 30 20 46 21 

 

Indoor bike instruktør 

Vi søger en ny instruktør til vores indoor bike. Vi giver gerne en instruktøruddan-
nelse. Så har du tid og lyst til at være instruktør, 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 pro-
grammer 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. 

 

mailto:karmarken@hotmail.com

