
Den 5. januar startede de fleste aktiviteter op igen, men det
er ingen hemmelighed, at coronasmitte hos både
instruktører, frivillige og medlemmer giver aflysninger og
færre deltagere på hvert hold. Vi håber derfor, at I alle
sammen fortsat vil støtte op om PIFs aktiviteter og deltage
aktivt. Vi garanterer smil og højt humør hos alle
instruktørerne -og hvem kan dog sige nej til det 😉 

Er du helt ny i PIF og trænger til at være aktiv, så gå ind på
www.purhusif.dk og find den aktivitet der passer dig. Kontakt
gerne instruktøren inden for en gratis prøvetime.

Fuld tryk på aktiviteterne i PIF…
… når Covid-19 ellers tillader det.
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Sæt kryds i kalenderen
mandag den 28. februar 2022

til PIF generalforsamling
 

Mere info kommer snart
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Med støtte fra Landsbypuljen har vi nu taget
første skridt mod at få etableret en padelbane.
Vi har fået 112.500 kr. i støtte fra
Landsbypuljen. Vi er endnu ikke i mål med
fundraisingen, men vi håber at kunne
præsentere en padelbane engang i anden
halvdel af året.

Purhus IF får støtte til padelbane
Med støtte fra Landsbypuljen har vi nu taget første skridt mod at få etableret en
padelbane.

Ønsket om en padelbane stammer fra en
brugerundersøgelse, der blev l
 avet sidste år. Her angav en stor del, at PIF
manglede en padelbane. Vi lytter altid til vores
medlemmers ønsker og gør alt hvad der står I
vores magt, for at skabe de bedst mulige
rammer for alle.

Har du andre ønsker, ideer eller
lignende, så kontakt

udviklingskoordinator: 
 

Kasper Lykke Frederiksen
kasper@traeningshuset.dk

Er du frisk på at give en hjælpende hånd? Så
ring til Jens Larsen på 40 44 65 16. 

Tusinde tak til Henrik Vangsted for opbevaring
af vognene gennem mange år – og tak til Lars
Eriksen for at han nu vil huse dem.

Der er nu fundet et hjem til vores vogne
- nu mangler vi bare et par raske mænd eller kvinder, der vil vaske vognene
udvendig og køre dem til Dyrby.
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Nyt i PIF

Purhus IF og herresenior afdelingen byder
velkommen til en ny sæson for både nye, som
gamle spillere.

Efter en let gang fodbold, vil klubben servere
en omgang suppe samt en øl/vand. Herefter vil
der komme info omkring sæsonen fra vores
nye trænerteam. Vi ser frem til at se så mange
som muligt.

Hvornår: 5. februar kl. 11
Hvor: Træningshuset i Asferg, Søndergade 17b

Nytårsappel Herresenior Fodbold
Lørdag d. 5. februar

Der er stadig ledige pladser på Rygholdet.
rygholdet har vi fokus på vaneændringer,
viden og bevægelse. Holdets undervisere vil
gennemgå de forskellige øvelser samt teori,
der er relevant for dagens holdtræning.

Efter de 12 ugers træning, har du mulighed for
at fortsætte på holdet "Rolig Styrketræning",
som træner samme sted og samme tid efter
endt forløb.

Læs mere og tilmeld dig her:
https://www.purhusif.dk/sundhedshoejskolen/

Rygtræning med Sundhedshøjskolen
Starter 9/2

Kvindesenior holdet i fodbold starter op
torsdag d. 3. februar. Vi træner kl. 19.00-
20.30 på Asferg Stadion, og alle er velkomne
til at komme og spille med.

Kvindesenior starter op d. 3. februar
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Jeg hedder Cecilie og er 28 år. Jeg er ansat
som barselsvikar for Trine. Jeg bor i Langå
med min kæreste og vores hund. I min fritid
spiller jeg både indendørs og udendørs
fodbold. Tidligere har jeg gået til rytmisk
gymnastik, dans og ridning. Jeg kommer til at
være i Træningshuset ca. 25 timer i ugen, hvor
mine opgaver vil være en god blanding af
aktivitetstimer, administrative opgaver og
markedsføring. Jeg kommer derfor lidt rundt i
huset og på holdene for at tage nye billeder og
videoer, så vi kan vise de fede aktiviteter, som
PIF kan byde på. 

Har du idéer til indhold eller en god historie,
du gerne vil dele, så tag endelig fat i mig på:
cecilie@traeningshuset.dk

Nye ansigter
Mød Cecilie
Barselsvikar for Trine

Mit navn er Andreas og er 30 år. Jeg flyttede
til Asferg i november sidste år, sammen med
min kæreste Louise og hendes datter Victoria.
Jeg er opvokset i Randers, så jeg kendte på
forhånd godt til Asferg. Jeg er frivillig eSport
træner i PIF. Jeg har spillet CSGO siden
begyndelsen og har haft en semi-professional
karriere. 

I de helt gamle dage, spillede jeg tit i
netcaféen Boomtown, som eksisterede i Århus,
der vandt jeg sodavand(penge), så jeg er et
kæmpe konkurrence menneske og er vant til
den adrenalin, der følger med.

Jeg håber, at kunne lære alt fra mig lige fra
samarbejde, hvordan man kan blive bedre og
at kunne holde sig i ro under pres, som de
forhåbentligt kan bruge i andre situationer.

Mød Andreas
Ny frivillig instruktør i E-sport
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Opsætning torsdag d. 10. marts (fra
morgenstunden) - der mangler især hjælp
efter kl. 15.00
Nedtagning søndag d. 13. marts (fra ca.
17:30)

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, som afholdes i Aarhus
Congress Center.

Der er brug for frivillige til:

Hjælp PIF med messe i Aarhus i marts
PIF har brug for din hjælp, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen d. 10. og 13.
marts 2022

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.

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. Vi sørger selvfølgelig
for forplejning og drikkevarer begge dage.

Arbejdet med at sætte messestande op kan
klares af alle - uanset om du er en rigtig
håndværker eller har ti tommelfingre, så kan vi
bruge din hjælp.

Har du lyst til at hjælpe?
 

Så kontakt Hans Mikkelstrup på
hansmikkelstrup@post.tele.dk eller på tlf. 23 80 76 56
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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 på
tlf. 22 20 90 65

Instruktører til Esport

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. 
Ved interesse kontakt Kasper:
kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

Instruktører til Jump4fun

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 på tlf.
40 44 65 16

Kassererposten i bestyrelsen

PIF søger...

PIF har rigtig mange skønne fitness aktiviteter, men vi
mangler i den grad et tempofyldt dansehold. Det kan
være alt fra Hit Fit dans, Zumba eller noget helt tredje.
Vi søger derfor instruktører til at varetage sådan et hold
én gang om ugen. Så har du rytme i kroppen og kan lide
at give den gas, så kontakt os endelig. Vi giver gerne et
kursus, så du er klar til at tage imod vores mange skønne
medlemmer.
Ved interesse kontakt Kasper:
kasper@traeningshuset.dk / 81 44 05 30

Danse instruktør


