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Siden sidst..
Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF - et 5-årigt projekt
Purhus IF har lavet en forebyggende indsats, hvor vi ønsker at bidrage til, at
børn i vores område får en grundlæggende glæde ved bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed. Dette mener vi, at vi kan igennem foreningsfællesskabet.
Vi starter fra børnene er nyfødte og sikrer, at der er en indsats og gode tilbud
hele vejen op til deres 12. år med et særligt fokus på de første år af barnets liv
(0-5 år).
Én af indsatserne i projektet er to årlige idrætsdage, hvor alle børnene fra vuggestuerne og børnehaverne i Gassum og Asferg inviteres til en dag med aktiviteter og sjov leg. Den første idrætsdag blev afholdt d. 6. oktober og sikke en
dag med huset fuld af glade børn!
Vil du vide mere om projektet, kan du læse med her: https://www.purhusif.dk/
sundhed-bevaegelse-og-trivsel-i-purhusif/
Du er også altid velkommen til at kontakte Trine: trine@traeningshuset.dk eller
Kasper: kasper@traeningshuset.dk

Kalle og Mek Pek Abe-show
D. 2. oktober fik vi besøg af de to kendte spasmagere Kalle og Mek Pek til et
humoristisk og musikalsk abe-show. Der blev skrålet højt til blandt andet ”Åh
Abe” og ”Josephine Baker”. Salen var fyldt med glade og dansende børn og
deres forældre.
Showet var støttet af Elrodage 2020.

Kvindefodbold
Senior fodbold kvinderne fra PIF var d. 9. oktober til stævne i Dronningborg i
forbindelse med lyserød lørdag. Alle modstanderne blev slået og en flot pokal
blev taget med hjem til klubben. Godt gået!

Lokalt energibundt indstillet til pris!
Kamilla Mikkelstrup er blevet indstillet til prisen Årets Energibundt, som går til
en frivillig holdleder, en frivillig stævnearrangør eller en anden, der med sin
særlige indsats gør en forskel for sammenholdet i en lokal idrætsforening.
Prisen er stiftet af Danmarks Idrætsforbund og Ørsted og uddeles for sjette år i
træk ved DR’s show SPORT 2021, som finder sted den 8. januar 2022. Prisen er
stiftet for at hylde det beundringsværdige arbejde, der lægges i idrætsforeninger i hele Danmark til gavn for både unge og gamle.
Vi ønsker Kamilla held og lykke i kapløbet om at vinde prisen som Årets Energibundt og en samlet kontantsum på 75.000 kr., som fordeles mellem kandidat
og klub.

Aktiviteter i PIF
Bordtennissæsonen er i fuld gang - og vi har plads til flere
Der bliver både stillet bat, bolde, borde og dygtige trænere til rådighed,
når ungdom og seniorspillerne træner i Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. Tag gerne din ven, nabo eller kollega med - I er altid velkommen
til en prøvetræning.
Ungdom træner tirsdage kl. 18.00-19.30
Senior træner tirsdage kl. 19:30-21:30
For mere information kontakt: Ejnar Jespersen 40 61 80 19

Vi mangler gymnaster til vores gymnastikhold - skal du være med?
Især tornadotøserne, som er et pigehold fra 2.-4. klasse med intensitet
i både rytmeserier og på springbanerne. Er du klar på at have det sjovt
med at springe, lege og rytmisk gymnastik, så er holdet lige noget for
dig. Holdet træner tirsdage kl. 17:45-19.00 i Træningshuset i Asferg.
Vi vil også gerne have flere gymnaster med på power-mix, som er for
dig der søger sammenhold, seriøsitet, fokus og den gode stemning.
Holdet er for piger og drenge i 5.-9. klasse, som kan lide at udvikle sig
inden for specielt springgymnastik, men også rytmisk gymnastik. Holdet træner hver tirsdag kl. 19.00-20.30 i Træningshuset.
Tilmelding til begge hold kan ske her, men du er også velkommen til en
prøvetræning: https://www.purhusif.dk/gymnastik/gymnastik/
Mountainbike
Mountainbike holdet kører stadig ud på tur, så længe der ikke er glat.
Der bliver kørt mørkekørsel om tirsdagen kl. 19.00 fra Træningshuset
på stier og mindre veje. Om lørdagen kører holdet afsted kl. 10.00 i
skov og på stier.
Følg gerne med på deres facebookgruppe, hvor der løbende bliver opdateret om ture: https://www.facebook.com/
groups/2622583311368891/

Kommende aktiviteter
PIFs julelotteri
Inden længe stå julen for døren og traditionen tro kommer Purhus IF
rundt i lokalmrådet med julelotterier til salg.
Vi mangler hjælp til uddeling af lodsedlerne på én enkelt rute: Hovedvejen mellem Purhus og Råsted - Elmegårdsvej - Dalagerlundvej - Purhus By - Europavej - Dandigevej - Dangaardsvej
Har du mulighed for at hjælpe med ruten?
Kontakt Hans Mikkelstrup på 23 80 76 56

- og få en super
oplevelse!

Opsætning/nedtagning af messe 3. nov. og 7. nov. 2021
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 (fra morgenstund)

•

Nedtagning søndag d. 7 november (fra eftermiddag)

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!

Har du lyst til at hjælpe, så kontakt Hans Mikkelstrup på
hansmikkelstrup@post.tele.dk eller 23 80 76 56

Opsætning/nedtagning
af messe
d. 3. nov. og 7. nov. 2021
Den lette arbejdsbeskrivelse – alle kan være med
En messestand består af et antal lodrette stolper på ca. 2 meter, samt bagklædninger 1 x 2
meter. De fastholdes mellem stolperne af et top- og bundstykke.
Man går sammen i hold af 3 personer. Hvis man er med første gang følges man med 2 andre, der ved hvordan det foregår.
Hovedopgaven - ARBEJDSGANG:
•

En person holder stolper

•

En person skruer (det er en unbrako skrue, der skal strammes, så stolpe og top/
bundstykke spændes sammen)

•

En person henter bagklædninger

Det er let og ligetil. Så uanset om du til daglig er håndværker, eller har 10 tommelfingre, så
kan du hjælpe til på messen.

Andre opgaver på messen:
Derudover skal der lægges tæpper i nogle af standene. De er klippet i størrelse til standene
og tapes fast i kanterne.
Alle stande har spotlys og nogle af vore deltagere skal samle disse – dvs. skrue pærer i fatninger.
Sidste del af opstillingen er montering og sammenkobling af lysene.
Søndag fra kl. ca 17.30 tages det hele ned igen og pakkes.

PIF søger...
Instruktør til Teenfitness
Vi søger én instruktør til vores teenfitness hold, som er holdet for 5.-9. klasse,
hvor der er fokus på udholdenhed, koordination og styrke - der leges med forskellige sportsgrene og de har det sjovt. Er det noget for dig, så kontakt Kamilla
Mikkelstrup: kamilla_mikkelstrup@hotmail.com.

Instruktører til Esport
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 plus, men ikke et must. Vi giver gerne et kursus. Kontakt træner Morten Sørensen ved interesse: 22 20 90 65

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 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 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.

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. Vi giver også gerne et kursus, så du er helt klar til at give børnene en god oplevelse.
Kontakt Kasper på kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

