
Nyhedsbrev Purhus Idrætsforening august 2021 

Siden sidst.. 

Sidste nyt om corona 

Fra den 14. august frafaldt areal og afstandskravet, hvilket betyder, at der ikke 
længere er restriktioner på antallet af personer i lokalerne. Alle maskiner i fit-
nesscenteret kan nu tages i brug, og det er ikke længere kun hver anden maski-
ne der kan benyttes.  

Det er stadig et krav, at alle over 18 år skal fremvise et gyldigt coronapas i fit-
nesscenteret. Der laves stikprøvekontrol én gang dagligt, så husk at have et 
gyldigt coronapas med. 

Vi anbefaler, at alle medlemmer fortsat efterlever Sundhedsstyrelsen corona-
retningslinjer for forebyggelse af smitte. 

 

Åbent hus 

Lørdag d. 14. august afholdte Purhus IF et åbent hus arrangement. Og sikke en 
fest det var. Der var sved på panden, højt humør og en masse engagement.  
Der var mulighed for at afprøve størstedelen af PIFs foreningstilbud, og både 
nye, som gamle medlemmer, høje som lave, unge, som voksne prøvede 
kræfter med de forskellige aktiviteter. Og hvor var det bare fedt at se så mange 
knokle sig igennem aktiviteterne. Så prøvede du en aktivitet, som var sjov, ud-
fordrende eller bare lige dig, så tilmeld dig aktiviteten på www.purhusif.dk. Vi 
glæder os til at se dig. 
 
Der skal også lyde et kæmpe tusinde tak til alle de frivillige der var med til at 
gøre dagen til en succes. Uden jer havde det ikke kunne lade sig gøre. Vi er jer 
yderst taknemmelige. 

Billeder fra åbent hus arrangementet 

 



 

Ny sæsonopstart 

Opstart af fitnesshold 

Følgende fitnesshold er pt i gang igen: 

• Teenfitness mandage 17.00-18.30 i spejlsalen og træningssalen v. Maria 

• Bevæg dig glad mandage 18.00-18.45 i spejlsalen v. Jeanette 

• Yoga mandage 19.00-20.00 i spejlsalen v. Jeanette 

• Cirkel Cross mandage 19:30-20:30 v. Josephine 

• Indoor Bike tirsdage, onsdage og torsdage  19.30-20.30 i spejlsalen v. 
Heidi, Erik og Hans 

• Stram Op tirsdage og torsdage 17:30-18:30 v. Søren 

• Brokholdet torsdage 19:00-20:00 udendørs v. Henrik 
 

Har dit barn lyst til at prøve badminton? 

De to nye badmintonhold er i gang fredag 15:30-16:30 for børn i 1.-3. klasse og 
fredage 16.30-17.30 for børn i 4.-6. klasse. Der er plads til flere børn på begge 
hold. Kom gerne med til en prøvegang. Læs mere og tilmeld dig her:   
https://www.purhusif.dk/badminton/badminton-betaling-og-tilmelding/ 

 

Gåholdet 

Det sociale er i fokus, når gå-holdet snører skoene og tager på tur i et tempo, 
som tilpasses deltagerne. Tag gerne en ven, veninde eller et familiemedlem 
med eller mød nye mennesker. 
 
Gå-holdet starter sine ture ved Træningshuset i Asferg, Søndergade 17B, hver 
tirsdag kl. 10.00. Der er ingen tilmelding og det er gratis at deltage, medbring 
blot det gode humør. 
 
E-sport 
Går du i 2.-6. klasse, og er du vild med E-sport? PIF E-sport byder på spænden-
de E-sports træning i spillet CS:GO. Her møder du ligesindede spillere, som el-
sker  at spille  og udvikle deres spil, strategi og ikke mindst viden om e-sport. Så 
vil du blive bedre til CS:GO og kan du nikke genkendende til ovenstående, så er 
holdet lige noget for dig.  

Træningen foregår i E-sports lokalet i Træninghuset i Asferg tirsdage kl. 17:30-
19:30. 
Tilmeld dig allerede nu på https://www.purhusif.dk/tilmelding-e-sport/ 
 

Jump4Fun 
Et hold hvor du får lov at prøve alle mulige forskellige aktiviteter såsom; lege, 
spil med bevægelse, alternative boldspil, forhindringsbaner, samarbejdsøvel-
ser . 
Holdet er for piger og drenge i alderen 6-12 år, som måske ikke lige har fundet 
den rigtige idræt, og som måske synes det er svært. Der er fokus på, at du skal 
have det sjovt, mens du bevæger dig sammen med andre børn.   

Torsdage 18.00-19.00 i Træninghuset i Asferg. 



Ny sæsonopstart 

PFU05 Fodbold 
Så er børne/ungdoms fodbolden igen startet op. Følgende hold og deres træ-
ningstider er: 

• Mix hold U6, U7 og U8 (årgang 2014-2016) torsdage 16:30-17:30 i Fårup 

• Drenge U10 (årgang 2012) tirsdage og torsdage 17:00—18:00 i Fårup 

• Piger U12 (årgang 2010-2011) tirsdage i Fårup og torsdage i Asferg 
16:00—17:00 

• Drenge U13 (årgang 2009) tirsdage og torsdage 16:00—17:30 i Fårup 

• Piger U16 (årgang 2005-2007) mandage (i Asferg) og onsdage (i Fårup) 
17:00-18:30 

Tilmeld jer og find kontaktoplysninger på de forskellige holds trænere på: 
https://www.purhusif.dk/fodbold/fodbold-boern/ 

 

PIF Fodbold Senior 
Seniorfodbolden for både herre og damer kører igen for fulde drøn. Det gør Old 
Boys ligeledes. Går du med et  ønske om at starte til fodbold, så prøv en træning 
og se, om det er noget for dig. Der er et niveau til næsten alle.  

• Senior Herre tirsdage og torsdage 19:00—20:30 

• Senior Damer torsdage 18:30 - 20:00 

• Old Boys spille kampe om onsdag. Vil du spille kamp, så kontakt Michael 
Thomsen på 23283571/ thomsenmichael@hotmail.dk 

Så på med fodboldstøvlerne og kom til en træning. Er det lige dig, så kan du til-
melde dig her: https://www.purhusif.dk/senior-fodbold/ 

  

Gymnastik 
I uge 37 starter følgende gymnastik hold op: 

• Hoppelopper (børn mellem 3-5 år) - mandage 17:00-18:00 

• Tumletrolde (børn mellem 0-2 år) - tirsdage 16:30-17:30 

• Tornadotøser (piger fra 2.—4. klasse) - tirsdage 17:45-19:00 

• Power Mix (drenge og piger fra 5. klasse-9.klasse) - tirsdage 19:00—20:30 

• Tøsefræs (piger fra 5 år til 1. klasse) - onsdage 17:00-18:00 

• Drengeholdet (drenge fra 5 år til 4. klasse) - torsdage 17:00-18:00 

Gå ind på https://www.purhusif.dk/gymnastik/gymnastik/ og tilmeld jer allerede 
i dag  

 

Rolig Styrketræning 

Træningen foregå i et roligt tempo, hvor der tages hensyn til personer med dår-
lig ryg og andre skavanker. Hver træning vil bestå af en grundig opvarmning, 
efterfulgt af styrketræning for alle de store muskelgrupper. Der vil være fokus 
på god teknik. Alle øvelser kan differentieres til dit niveau. 
 
Onsdage kl. 17.30-18.30 v. Karina i Gassum Kultur- og Aktivitetshus. 

 

 

 

https://www.purhusif.dk/gymnastik/gymnastik/?fbclid=IwAR3RMVqeb-vjYiGeyz5cQ4jkXnZIvytSgcwC6iHpG9HLhQP65fnEg9KyTYM


Ny sæsonopstart 

Spireklubben er i fuld gang 

Hvis du har lyst til at være aktiv med dit 1-6-årige barn i Træningssalen sammen 

med andre børn og forældre, så kom med i Spireklubben, som kører søndage i 

ulige uger i tidsrummet 8.30-10.00. Der er pt. 17 børn meldt til, men der er plads 

til flere. Læs mere og tilmeld dig her: https://www.purhusif.dk/spireklubben/ 

  

Babyklubben er i fuld gang 

Babymotorik og mortræning er i fuld gang med god tilslutning.  

Babymotorik foregår om tirsdagen kl. 10.00-10.45 med efterfølgende træning 

for mor kl. 11.00-12.00.  

 

Tilmeld dig her: https://www.purhusif.dk/babyklub/ og følg med på Facebooksi-

den ”Asferg Babyklub”. 

 

Aktiv mandag 

Aktiv Mandag er stolegymnastik til dig, der har mandag formiddag til rådighed til 

at motionere og som har lyst til at motionere i fællesskab med andre. Træningen 

afsluttes med en hyggelig snak og en kop kaffe.   

Mandage kl. 9:30-11:30 i Træningshuset i Asferg, Spejlsalen. 

 

Du er altid velkommen til en prøvetime. Herefter kan du tilmelde dig på  

https://www.purhusif.dk/aktiv-mandag/ eller tage fat i en af medarbejderne i 

Træningshuset. Så hjælper de med oprettelse og betaling. 

 

Mountainbike og Naturcykling 

Holdet 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. 

Du behøver hverken dyr cykel, smart cykeltøj eller klik-sko for at være med, men 
kom som du er. Husk, at vi altid kører med cykelhjelm! 
 
Vi kører hver tirsdag kl. 19 (naturcykling på mindre veje og stier i området) og 
lørdag kl. 10 (mountainbike på stier, i skove osv.).  
Vi kører fra Træningshuset i Asferg med mindre andet er aftalt. 
 

Bordtennis 

Bordtennis starter op igen for både ungdomsspillere samt seniorspillere. 
Vi stiller bat, bolde, borde og dygtige trænere til rådighed, så du kun skal med-
bringe dit gode humør. Tag gerne en ven, nabo eller kollega med - jo flere jo 
bedre 

Ungdom: tirsdage 18:00 - 19:30 i Gassum kultur– og aktivitetshus 
Senior: tirsdage 19:30 - 21:30 i Gassum kultur– og aktivitetshus 

For mere information kontakt:  
Ejnar Jespersen 40 61 80 19 / i.m.jespersen@tdcadsl.dk 
 
 



Nyt i PIF 
Efter-skole idræt 

Går du i 4.-6. klasse og synes det kunne være sjovt, at være aktiv efter skole? Så tilby-
der 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, alter-
native boldspil, forhindringsbaner, samarbejdsøvelser osv. 
  
Træningstid: onsdage kl. 14.00-15.00 i Træningshuset i Asferg 
Tilmeld dig her: https://www.purhusif.dk/efter-skole-idraet/  

Krolf 

Krolf stormer frem over hele landet og du har nu muligheden for at spille det i Purhus 
IF. Krolf går kort fortalt ud på at få kuglen i hul på færrest mulige slag. Udstyret er næ-
sten, som du kender det fra krocket med en kraftig kølle og en stor kugle.  
Spillereglerne er stort set ligesom i golf, men banen er meget mindre. 
Der bliver hygget og konkurreret i dette sjove spil, hvor indgangsbarrieren er lav. Så 

selvom du aldrig har prøvet hverken krolf, golf eller krocket før, så kan du med garanti 

være med. 

Holdet træner hver mandag kl. 14 ved Træningshuset i Asferg bag højen. Der er altid 
fokus på det sociale og vi nyder gerne en kop kaffe undervejs eller bagefter. 

Tilmeld dig her: https://www.purhusif.dk/krolf/ 

FamilieSjov 

FamilieSjov er holdet for jer, som gerne vil træne og være fysisk aktive sammen som 

familie. En time hvor kvalitetstid og fællesskab er i fokus. Både børn og voksne udfor-

dres samtidig med, at alle får et godt grin. Skab gode stunder i det travle familieliv, 

hvor I både bevæger og hygger jer sammen, styrker jeres relation, nærvær og sam-

menhold. 

Vi træner hver mandag kl. 16.00-17.00 i Træningssalen.  

Læs mere på hjemmesiden: https://www.purhusif.dk/familiesjov/ eller kontakt Trine 

på trine@traeningshuset.dk / 30 20 46 21 ved spørgsmål.  

Kommende arrangementer 
Kalle og Mek Peks Abe Show 

I forbindelse med ELRO Dage 2021, vil Purhus Idrætsforening gerne invitere indenfor 

til børneshowet 'Kalle og Mek Peks Abe Show'. 

De to børnevenlige, kendte og musikalske spasmagere er gået sammen om at lave et 

vildt, skørt, sjovt og svingende børneshow. 

 

Tilmelding til kasper@traeningshuet.dk / 81 44 05 30 med navn, antal børn og tlf. nr. 

Entrépris: 50 kr. pr. barn (betales kontant eller med mobilepay på dagen) 

Dato: d. 2. oktober 2021 

Tid: kl. 11-12 

Sted: Træningshuset i Asferg 



Mød de frivillige i Purhus IF 

Maria Winther, Teenfitness Instruktør 
Jeg hedder Maria. Jeg er 28 år gammel. Jeg bor i Mariager sammen med min søn på 3 år, og 

hver mandag træner jeg med en håndfuld fantastiske unger, til Teenfitness i PIF.  

Jeg har en mangeårig baggrund i fitness, og har for nyligt kastet mig over crossfit.  

Jeg er ny i gamet om man vil, og er kun lige begyndt som frivillig i PIF, men kan afsløre, at jeg 

glæder mig til  mange gode stunder i disse rammer.  

Min tilgang til træningen tager udgangspunkt i, at det skal være sjovt. Vi skal hygge os, og vi 

skal grine imens vi får pulsen op. Jeg bestræber mig på at lære ungerne glæden ved motion  

og jeg håber, at min passion for træning og sundhed generelt kan smitte af. Af samme grund 

tager jeg fat i mange forskellige sportsgrene, og kombinerer dem i samarbejde med ungerne, 

så vi alle sammen kan prøve noget nyt, og i fællesskab udvikle os.  

Jeg blev frivillig, fordi jeg faldt over en annonce på Facebook, hvor PIF søgte en ny træner til 

Teenfitness. Jeg reagerede med det samme, da det ramte plet i forhold til min drøm, om at 

blive pædagog og arbejde med unge mennesker. Dét, kombineret med min tilgang til træning, 

forekom mig som intet mindre end perfekt.  

At arbejde frivilligt giver mig mulighed for at bruge mine egne kompetencer, men jeg tilegner 

mig utvivlsomt ny læring gennem det frivillige arbejde. Det giver for mig enormt meget me-

ning, både på et personligt plan, men også i forhold til min faglige fremtid at være frivillig. Og 

så er det fantastisk at se ungerne hygge sig og have det fedt, imens vi dyrker motion og hører 

noget dejligt musik. 

 

Torben Thomsen, Cirkelcross instruktør 

Jeg hedder Torben, er 30 år gammel. Lige pt. har jeg kastet interessen over crossfitt og funkti-

oneltræning generelt, vidst egentlig nok al' den aktivitet jeg lige har tid til at få fingrene i.  

Når jeg ikke lige er i eller omkring Træningshuset, har jeg et landbrug lidt udenfor Asferg.  

Startede som 3-årig i gymnastikken og har siden da mere ’on and off’ været en del af forenin-

gen, for det meste indenfor springgymnastikken, hvor jeg efterhånden har haft en hel del  

unger og voksne igennem trampolinerne.  

Dengang jeg blev frivillig (så vidt jeg husker), blev vi prikket på skulderen af Henrik, hvis ikke  

vi nærmest tiggede og bad om at blive hjælpeinstruktør på Actiondrengene. Det var stort!  

Jeg er frivillig fordi, at jeg sammen  med andre i fællesskab kan være aktiv og alle efter en god 

træning ikke kan have andet end et stort fedt smil smørret ud over hele ansigtet. Det gir' mig 

så meget igen, at jeg kan bidrage til at gøre folk glade, trætte og tilfredse igennem idræt! Og 

det at opleve hvordan  medlemmerne, være det unge gymnaster eller de mere "modne", for 

hver eneste gang, bliver dygtigere og udvikler sig - så kan man se, at det faktisk har en effekt 

at man står deroppe foran og gir den hvad man har, for at videregive sin passion for smil igen-

nem foreningsidræt.  

Så i bund og grund en mulighed for at være social og aktiv på samme tid og ikke mindst gi' 

igen til en forening, der har givet mig så mange venner og uforglemmelige øjeblikke.  

For mit vedkommende kræver det lidt planlægning i forhold til virksomheden mm. Men  

der er 168 timer på en uge - 68 timer på arbejde, 49 timer på at sove og 42 timer på venner,  

familie, egen sport, hobby, mere arbejde mm.  

Dvs. at der er 9 timer tilbage og jeg bruger glædeligt lidt af den tid på at give andre en god op-

levelse. 

 

 

TUSIND TAK TIL ALLE FRIVILIIGE I PURHUS IF — VI SÆTTER STOR PRIS PÅ JERES ENGAGEMENT! 



PIF søger... 

 

Instruktører til Jump4fun 

Vi er efterhånden mange på vores Jump4fun hold, 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 18.00-

19.00. Så uanset om du kan hver torsdag eller kun hver anden eller tredje, så giv 

os endelig besked. Vi giver også gerne et kursus, så du er helt klar til at give børne-

ne en god oplevelse.   

Kontakt Kasper på kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30 

 

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: purhusifesport@gmail.com eller trine@traeningshuset.dk.  
 

 

Indoor Bike instruktør 

Vi søger en ny Indoor Bike instruktør. Vi giver gerne en instruktøruddannelse. 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


 

Opsætning/nedtagning af messe 3. nov. og 7. nov. 2021 

- og få en super 

oplevelse! 

PIF har brug din hjælp, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen 

For at PIF kan fortsætte med at tilbyde sunde og sjove idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper, til en 

attraktiv pris, har vi brug for netop din hjælp. - PIF har påtaget sig opgaven med at opstille og nedtage 

messestande til en fritidsmesse som afholdes i Gigantium, Aalborg.  

Der er derfor brug for frivillige til: 

• Opsætning onsdag d. 3. november 

• Nedtagning  søndag d. 7 november 

Arbejdet med at sætte messestande op kan klares af alle.  

Vi skal bruge ca. 100 friske frivillige! Og det er helt op til dig selv, om du vil deltage en eller begge dage, 

og hvor mange timer du vil afsætte. Vi sørger selvfølgelig for forplejning og drikkevarer begge dage.  

For uden mad og drikke, duer helten ikke.  

 

Det bliver et par hårde, sjove og hyggelige dage, så vi håber at DU, en ven, en nabo, eller en fremmed du 

har spurgt på gaden vil hjælpe PIF med denne opgave. 

For PIF tjener nemlig hvert år kr. 120.000! på at opstille og nedtage 2 årlige messer. Penge der er med til 

at drive og udvikle foreningen og sikre et fortsat lav kontingentniveau og gode aktivitetstilbud til dine 

børn, børnebørn eller dig selv!  

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Formand Jens Larsen - 40 44 65 16 

 


