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I marts måned har Purhus IF fået tilkendt endnu flere
midler til anlæggelsen af padelbanen. Målet er
500.000 kr., og vi er nu kommet op på 350.000 kr.
med breddeidrætsmidlerne fra Randers Kommune og
ELRO Fonden. Tidligere har vi også fået tilsagn fra
Landsbypuljen.

Vi venter på svar fra de sidste fondsansøgninger. Vi
regner fortsat med at banen står klar i starten af
september 2022.

Padel er en ketsjersport og kan beskrives som en
kombination af klassisk tennis og squash med sit helt
eget regelsæt, udstyr og baner. En padel bane måler 10
x 20 meter og er omgivet af høje vægge, der bliver
brugt aktivt i spillet.

Status på padelbanen
Padelbanen i Purhus IF, som skal
anlægges ved Træningshuset i Asferg, er
nu kommet et vigtigt skridt længere.
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Nyt fitnesshold: Cirkel Q i Træningshuset
Fra på mandag d. 4. april kl. 17:45-18:45 starter PIFs nye fitnesshold,
Cirkel Q, op i Træningssalen i Træningshuset.

Book en plads på holdet i booking-
kalenderen på hjemmesiden. Har du endnu
ikke et medlemskab, kan du tilmelde dig på
purhusif.dk. Du er også velkommen til at
være med på en prøvetime, og se om det er
noget for dig.

Cirkel Q er et fitnesshold for både kvinder
og mænd. Træningen er en kombination af
styrketræning og øvelser som får pulsen til
at stige. Træningen er en blanding af
cirkeltræning, fitnesslege, spil, og hvad vi
ellers finder på af sjove ting. Alle kan være
med uanset niveau, og der er garanteret
smil på læben og sved på panden.

Instruktører:
Pia Mohr Gori og Anne Vinther.
Kontakt Anne Vinther på 22820262, hvis
du har spørgsmål.

Tumletroldene fortsætter frem til sommer
Frem til og med uge 24 er der åbent for alle på gymnastikholdet,
Tumletroldene, som er for børn i alderen 0-2 år.

Praktisk info:
Tidspunkt: Tirsdage kl. 16:30-17:30
Sted: Træningshuset Asferg
Gratis deltagelse frem til sommer
Tilmelding er ikke nødvendig

Hver tirsdag kl. 16:30-17:30 kan du få
kvalitetstid med dit barn/barnebarn, hvor
rammerne for leg og hygge er garanteret.

På holdet synger, leger, danser og hygger vi
os på forhindringsbaner med mor og far
eller bedsteforældre.

Vi glæder os til at se jer! 

Instruktører:
Stefanie Petersen og Camilla Andersen
Kontakt Camilla Andersen på 22274459,
hvis du har spørgsmål. Gerne på sms.



Gymnastikafslutning i PIF
Hoppelopperne, Tornadotøserne og Powermix samt Tøsefræs lavede
flotte opvisninger i Træningshuset i den sidste uge af marts.

 

Onsdag d. 30. marts var turen kommet til
Tøsefræs, som også lavede en flot
opvisning i Træningshuset. Der var flotte
spring og fine serier. De søde børn glædede
sig til at vise, hvad de havde lært. 

Der var masser af sommerfugle i maverne
og spændte forventningsfulde smil hos de
unge gymnaster, da dørene blev åbnet for
inviterede forældre, søskende og
bedsteforældre i afslutnings-/opvisnings-
ugen. Mandag d. 28. marts satte holdet, 
 Hoppelopperne for børn på 3-5 år, ugen i
gang, hvor de fremviste øvelser og små
spring. Efter opvisningen var der tid til leg,
hygge og pizza, inden der blev sagt farvel
og på gensyn.

Tirsdag d. 29. marts var turen så kommet til
de ældste gymnaster, nemlig Tornado-
tøserne og Powermix, som havde inviteret
deres familier til at komme på besøg.
Pigerne gav den fuld gas og havde en fest
inden de sluttede af med pizza og hygge.
Gymnastik er både øvelser på gulv og
spring.

Hoppelopperne
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Tornadotøserne og Powermix

Tøsefræs
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Karen Marie sætter gang i mødre og babyer
Karen Marie var for første gang, siden sin barsel tilbage, og varetage
babymotorik og mortræning. En times træning for mor og baby. 

Praktisk info:
Tidspunkt: Tirsdage kl. 10:00-11:00
Sted: Træningshuset Asferg
Kontakt: Karen Marie / 23 66 76 06

Karen Marie var 22. marts tilbage i rollen
som babymotorik- og mortrænings-
instruktør. Der var fokus på fælles, hygge
og selvfølgelig træning.
Spejlsalen var fuld af små glade babyer,
som fik stimuleret deres sanser og motorik. 

Mødrene fik efterfølgende deres egen
træning, hvor der var fokus på at genvinde
styrken og stabiliteten i kroppen.

Alle mødre med babyer mellem 3-12
måneder er velkommen til deltage. Man må
meget gerne komme og prøve en gratis
træning.

Veloverstået messeopsætning og nedtagning
De bedste frivillige stod klar til messeopsætning og -nedtagning den
10. og 13. marts i Aarhus Congress Center. 

Hvert år hjælper frivillige fra Purhus IF med
at sætte messestande op og tage dem ned
forskellige steder i Danmark. Som tak
modtager PIF et tilskud, som bidrager til at
foreningen kan fortsætte med at tilbyde
sunde og sjove idræts-aktiviteter for alle
aldersgrupper til en attraktiv pris.

Vi er meget taknemlige for alle, der har
givet en hånd med. Vi havde et par
hyggelige dage. Hvis du har lyst til at
hjælpe næste gang, så er du velkommen.
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Kæmpe succes til Landsmesterskaberne 2022 i
bordtennis
TO af PIFs skarpe bordtennis spillere to i alt 6 guldmedaljer med hjem
fra Landsmesterskaberne

PIF havde i form af Tobias Brøndum og
Birgitte Bach deltagere til Lands-
mesterskaber i bordtennis i weekenden
18-20. marts.

Efter mange velspillede kampe, blev
resultatet, at de kom hjem med 6
guldmedaljer.

Tobias Brøndum vandt 5 guldmedaljer  og
Birgitte Bach  vandt 1 guldmedaljer, som
var sammen med Tobias i Mix Doublen.

Tobias vandt faktisk 18 ud af 19 mulige
sejre. Han deltog i både Mix Double,
Double, Holdturneringen, Single og Åben
Række. Åben Række gælder alle
ovenstående rækker Tobias deltog i. 

Alle disse sejre resulterede altså i 5
guldmedaljer til Tobias, som delte
guldmedaljen med Birgitte i Mix Doublen.

Alle disse sejre resulterede altså i 5
guldmedaljer til Tobias, som delte
guldmedaljen med Birgitte i Mix Doublen.

Der skal lyde et kæmpe stort tillykke til
begge deltagere 
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Stor interesse for Aktiv Onsdag
Aktiv Onsdag i Gassum åbnede dørene for første gang den 16. marts og
mange friske deltagere tog godt imod det nye initiativ. 

Lis havde nogle gymnastikkøller på loftet
derhjemme, som hun har givet til Kultur- og
Aktivitetshuset i Gassum, og de bruges nu
til Aktiv Onsdag.

Bente Nygaard, som også er instruktør på
holdet Aktiv Mandag sammen med Lis
Rasmussen, ville lave et tilsvarende hold i
Gassum for alle, der har onsdag formiddag
til rådighed, og som har lyst til at motionere
i fællesskab med andre.

Aktiv Onsdag i Kultur- og Aktivitetshuset i
Gassum forgår onsdage kl. 10.00-11.00. Der
er stadig plads til flere på holdet, hvis du
gerne vil være med. Træningen afsluttes
med en hyggelig snak og en kop kaffe.

Liss Didriksen er en af de skønne deltagere
på Aktiv Onsdag, og hun har i sin tid været
leder for gymnastik i Gassum Forsamlings-
hus i ca. 1965-1980, hvor instruktør Bente
Nygaard selv var deltager.



Børnehuset Svalereden 50 år
Der var liv og glade dage, da børnene fra Børnehuset Svalereden i
Asferg trådte ind i Træningshuset på en ikke helt almindelig tirsdag.

Børnene skulle synge, danse og spille på
trommer. "Børn elsker at lære gennem
bevægelse og lyde" fortæller Annette Møs,
som også fortæller om en leg med
dyrerytmer, hvor ordene deles op. Denne
leg var børnene meget glade for, og man
kunne høre koret i hele Træningshuset, når
der blev sagt "Kro-ko-dil-le" og "E-le-fant".

Svalereden er på nuværende tidspunkt
fyldt helt op, og det lover godt for
fremtiden for både Asferg skole og
medlemstallet i Purhus IF.

Stort tillykke med jubilæet og tak for en
hyggelig dag.

Tirsdag den 1. marts kunne Børnehuset
Svalereden nemlig fejre 50 års jubilæum
for børnehuset. I Træningshuset havde de
to medarbejdere sørget for at opsætte en
masse flag både indvendigt og udvendigt.
Børnene havde også selv flag med, og de
blev viftet livligt i de små hænder - så livligt
at et par enkelte flag skulle udskiftes
undervejs. 

Efter ankomsten til Træningshuset skulle
børn og pædagoger ind i Træningssalen,
hvor Musik- og bevægelsespædagog
Annette Møs fra virksomheden Tip Tap
Tudse stod klar med instrumenter og
legetøj.
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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
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