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Der skal derfor lyde et kæmpestort tak til alle vores
fantastiske frivillige, som har brugt tid og kræfter
på at skabe de bedst mulige aktiviteter og tilbud.
Uden jer kunne intet lade sig gøre! Så nyd jeres
velfortjente sommerferie. Vi glæder os til at se jer
igen til opstart i august.

Nyhedsbrevet er desuden et kombineret nyhedsbrev
for både maj og juni måned, da maj måneds nyheder
blev udskudt grundet travlhed på kontoret. 

Så mens du ligger ved poolen, på campingpladsen
eller hjemme i haven, så nyd nogle korte historier
over de aktiviteter, som vores fantastiske frivillige
har lagt et stort stykke arbejde i. God sommer til jer
alle sammen 

Purhus IF ønsker alle en
fantastisk god sommerferie
Sommeren står for døren, og næsten alle
aktiviteter holder nu en velfortjent pause 
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Sommerferie på kontoret
Kasper, udviklingskoordinator i PIF, går på ferie fra på torsdag

Kontakt ham på:
kasper@traeningshuset.dk
81 44 05 30

Kasper ønsker alle i PIF en rigtig god
sommerferie

Han er tilbage igen i uge 28 og 29, før han
tager på ferie igen i uge 30 og 31. 

Så mail, telefon og andre henvendelser
skal ske i uge 30 og 31. 

Hold dig aktivt hen over sommerferien

Ønsker du at holde dig i gang og være aktiv
gennem sommerferien?

Så benyt dig af vores skønne fitnessrum i
enten Asferg eller Gassum. Her er alt det
udstyr, som er nødvendigt for at træne din
krop. 
Alt fra konditionsmaskiner, til styrkemaskiner
og masser af mulighed for fri-vægt træning. 

Meld dig ind i enten Asferg eller Gassum på
vores hjemmeside: purhusif.dk

Stram Op
Indoor Bike (vi har også et begynderhold)
Cirkel Q
Brokholdet
Bevæg Dig Glad
Yoga
Rolig Styrketræning (i Gassum)

Her kan du vælge enten et abonnement med
eller uden hold. Vælger du et abonnement med
hold, er der efter sommerferien rig mulighed for
at deltage på vores mange fantastiske hold som:
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Esport udvidede med Fortnite og Valorant
Vores E-sports afdeling udvidede spilpakken med Fortnite og
Valorant

Kontakt instruktør Andreas Kaae eller
Dennis Andersen, for at høre nærmere.

Andreas:
Tlf: 52 37 18 41
Mail: andrkaae@gmail.com

Dennis:
Tlf. 61 33 14 84
Mail: luzenup@gmail.com

Her fik børn og unge mulighed for at
prøve kræfter med til enten CS:GO,
Fortnite eller Valorant.
Og det fortsætter vi også med efter
sommerferien.
 
Der er fokus på fællesskabet, og du lærer
desuden at kommunikere på en positiv
måde til dine holdkammerater i pressede
spilsituationer. 

Det er også vigtigt at træne den fysiske
form, så du forbedrer dine reflekser og
koncentration. Derfor laver vi fysiske
aktiviteter i de aktive pauser til E-sport.

Det er for alle drenge og piger i 2.-9.
klasse.

Følg med på Facebook og hjemmesiden
purhusif.dk for at se, hvornår vi starter
op igen

mailto:andrkaae@gmail.com
mailto:luzenup@gmail.com


Indoor Bike - Begynderholdet
Onsdag d. 11. maj startede vores nye fitness hold, Indoor Bike -
Begynderholdet op. Der har været god tilslutning, og holdet
fortsætter efter sommerferien

Kontakt instruktør: 
Erik Karmark
Tlf:  51 54 11 88
Mail: karmarken@hotmail.com

Hver onsdag kl. 19-20 i Træningshuset,
har du mulighed for at komme og prøve
det gratis.

Holdet er for dig, som enten er ny til
Indoor Bike eller har prøvet det før, men
som gerne vil have en rolig start. Så hvis
du ønsker at forbedre din kondition og
udholdenhed, så er Begynderholdet en
fremragende mulighed for dig.
 
Her sørger vi for, at alle kan være med
ift. tempo og modstand på cyklerne. Du
lærer også, hvordan du indstiller cyklen,
så den passer perfekt til dig.
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Den officielle gymnastik sæson var over,
men det afholdte ikke nogle dygtige unge
instruktører i at afholde et event for alle
fra 5. klasse og op efter.
Alt fra øvede, nybegyndere og folk, der
ønskede at have en sjov og hyggelig
tirsdag aften var velkomne. Også dem, som
ikke var medlem af foreningen. Og dem
Der var mulighed for fri spring, og plads til
at lave lige det var stemning for. 
Der var både medlemmer og udefra
kommende tilstede, som havde skøn aften,
som blev sluttet af med pizza fra det lokale
pizzeria.

Gymnastik event for springglade unge 

mailto:karmarken@hotmail.com
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Vært for IDANs Netværksforum
Purhus var i maj vært for et netværksforum med masser af
vidensdeling og spændende oplæg med fokus på bevægelse blandt de
mindste og deres forældre.

I PIF arbejder vi hele tiden for, at være
den bedste idrætsforening for hele
familien. Vi arbejder derfor målrettet for,
at skabe de bedst mulige rammer for, at
især alle børn kan få en fantastisk
forenings- og bevægelsesopvækst hos
os, så grundstenene for et langt liv med
leg og bevægelse bliver lagt allerede i de
første år. 

Kunne ud tænke dig at læse et resume af
netværksmødet kan du finde det her:
https://www.purhusif.dk/sundhed-
bevaegelse-og-trivsel-i-purhusif/

Du kan også læse mere om vores 5-årige
projekt her: 
https://idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder
/2022/b501_idan-forum-
netvaerksmoede-i-purhus-if/

Tilbage i starten af maj, var PIF, i
samarbejde med Idrættens Analyse-
institut, vært for et netværksmøde med
fokus på idræt for de mindste og deres
forældre. 

Her fik formand Jens Larsen og
udviklingskoordinator Kasper Lykke
Frederiksen tid til at fortælle mere om
idrætsforeningens arbejde, og om vores
5-årige projekt. 

Vi fik også tid til at høre spændende
oplæg fra Idrættens Analyseinstitut,
Beder-Malling Idrætsforening og DGI,
som førte til mange refleksioner ift.
hvordan vi kan blive endnu dygtigere til
at arbejde med bevægelse, idræt og leg
blandt børn, unge og forældrene.

https://www.facebook.com/IdraettensAnalyseinstitut/?__cft__[0]=AZW-wbwz1hxCnLfAhwGKUCgTeexqaGHEK22_EYvZhdmoN7XmEVYqAe_9IULclxwFiIJ5D-0-4oJNjnH2rOQF23bQmCW_nYacO4RrEznemg-1M2WDRrrz5zogubjcAFGNUc3MIBvjI8HqqhZKEGfZCECCpIGV00hR_c1OEHrtIEZ8qmHX55sYYDQB5V6vnkd72tb3Gwy2bx5vqyUHJHbHgguo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bedermallingif/?__cft__[0]=AZW-wbwz1hxCnLfAhwGKUCgTeexqaGHEK22_EYvZhdmoN7XmEVYqAe_9IULclxwFiIJ5D-0-4oJNjnH2rOQF23bQmCW_nYacO4RrEznemg-1M2WDRrrz5zogubjcAFGNUc3MIBvjI8HqqhZKEGfZCECCpIGV00hR_c1OEHrtIEZ8qmHX55sYYDQB5V6vnkd72tb3Gwy2bx5vqyUHJHbHgguo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dgiofficial?__cft__[0]=AZW-wbwz1hxCnLfAhwGKUCgTeexqaGHEK22_EYvZhdmoN7XmEVYqAe_9IULclxwFiIJ5D-0-4oJNjnH2rOQF23bQmCW_nYacO4RrEznemg-1M2WDRrrz5zogubjcAFGNUc3MIBvjI8HqqhZKEGfZCECCpIGV00hR_c1OEHrtIEZ8qmHX55sYYDQB5V6vnkd72tb3Gwy2bx5vqyUHJHbHgguo&__tn__=-]K-R
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PIF Weekend Camp
Fuld fart på glade børn en hel weekend i Kristi Himmelfartsferien

Søndag var der planlagt det store
stjerneløb. Løbet indeholdt 11 poster, som
udfordrede fysikken, fingerfærdighed,
det kreative sind og det indre legebarn.
Her deltog forældrene, og man kan
diskutere længe, om det var børnene
eller forældrene der gav den mest gas.
Der var i hvert fald fuld fart på alle
holdene. Der blev efter næsten 3  timer
kåret en vinder, og derefter "vandt" alle
en forfriskende is.

Vi håber alle børnene (og forældrene)
havde en fantastisk Weekend Camp. 

Det havde Kamilla og Kasper i hvert fald. 

Der var denne weekend ekstra fokus på
leg, bevægelsesglæde og fællesskabs-
følelse.

18 børn børn i alderen 6-12 år havde en
super sjov weekend. Campen startede
fredag aften, hvor springgraven, flere
airtracks og næsten alle redskaber var
ude i et stort legeland. Det skabte
mulighed for en masse lege og to dygtgie
gymnastik instruktører, Freja og Sofie,
var med til at hjælpe børnene, med at øve
forskellige spring. Fredag var der også
mulighed for at ny lidt slik, popcon og en
film. Alt i alt en skøn fredag aften. Lørdag
var der fuld gas på forskellige lege. Både
indenfor og udenfor. Fuld gas på lege
som Bombebold, Fun Battle, Jorden er
giftig og mange flere lege. Det var nogle
trætte børn (og voksne), som tog hjem
efter 5 timers leg. 
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Tumletroldene - fuld gang i legesyge børn og
voksne
Siden starten af april, har Træningssalen hver tirsdag kl. 16:30 været
fuld af glade børn og forældre

Kunne du og dit barn også tænke dig at
være med? 
Så følg med på Facebook og
hjemmesiden www.purhusif.dk, hvor vi
melder en opstartsdato ud.

Kunne du tænke dig fremover at
hjælpe Camilla og indgå i et
instruktør team?

Kontakt instruktør 
Camilla Andersen, for at høre nærmere

Tlf.: 22 27 44 59
Mail: andersen_8990@hotmail.com 

Da gymnastik sæsonen officielt sluttede
tilbage i slutningen af marts, besluttede
vores dygtige og skønne instruktør
Camilla  at fortsætte med Tumletroldene
frem til sommerferien.

Hun har hver tirsdag sørget for, at over
70 glade børn og forældre en gang hver
uge har leget, tumlet og haft massere af
smil på læben.

Der er blevet tumlet på redskaber,
hoppet i trampoliner, lavet vilde
børnespring i skumgraven og generelt
har der bare været en time fyldt med
sjov.
Holdet er for børn (og forældre) i alderen
0-2 år og starter op igen omkring starten
af september.

mailto:andersen_8990@hotmail.com

