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- Vi lægger linoleum, tæppe, vinyl/-vådrum, gummi, træ, parket, plank, designgulv
både som klikgulv og nedlimet og som lyddæmpende loose-lay – sliber gulve inkl.
diverse efterbehandling samt pumpe-/spartler undergulve.
Vi er friske, når gulvet skal grundrenses/friskes op med en polishbehandling.
- Vi udfører udover almindelig vægadskillelse, køkkenmontering, carport, anneks,
garage, ombygning, taglægning, opbygning af terrasse o.sv. også tovholder-opgaver på større entrepriser med forskellige håndværkere.
- Vi laver udover forskellige almindelige vinduer også rumadskillelse, vådrumsvægge, etageadskillelser, tage, glasværn på altaner, spejle og hylder.
FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD! – RING TIL

Ole Sørensen
Håndværkervej 44 - 46
4000 Roskilde

Mob.: 4045 1684
Tlf.: 4632 1684
ole@qgulv.dk
CVR 26105781

Forkvinden har ordet
Af Ane Dolward

Om Marianne
Jeg har sådan en veninde, som nogle gange overrasker en ret meget. Eftersom Vindinge er en lille by, kan jeg jo lige så godt skrive, at den her leder handler om Marianne
Provstgaard nede på Bygmarken. Hende som er gift med Allan, som tit hører ret højt
metalmusik.
Nå, men historien tager sit udgangspunkt i en nytårsaften, hvor en af os havde fået for
meget at drikke, og derfor havde tilmeldt sig et kvindeløb, fordi “5 km er jo ingenting!”.
Og vi skulle jo bruge anledningen til at træne op og løbe flere gange om ugen. Og ja, det
var et nytårsfortsæt, og ja, så naiv er jeg. Mens jeg scrollede efter nyt og smart løbetøj,
så besluttede vi, at vores første løbetur skulle være d. 1. januar. Og den aftale troede jeg
ærligt talt ikke, at vi mente. Men 1. januar kl.13.00 troppede Marianne op iført løbetøj,
godt humør og alt for høje forventninger. Jeg blev ret paf. Mest, fordi jeg troede, det
var pizzamanden, som bankede på døren, men også fordi løbetur 1. januar lyder helt
vanvittigt.
Men vi løb Lillevang rundt. Marianne løb naturligvis frem og tilbage som en sindssyg og
løb nok samlet væsentlig mere end de 3,8 km, som Lillevang er. Jeg luntede i mit eget
tempo nede bagved og overvejede seriøst, om jeg burde blive tjekket for spontant fremkommen astma. Men hun kickstartede noget, og som resultat havde jeg en rigtig god
løbeperiode de efterfølgende 2 år.
Der er i Vindinge veninder, som står meget tidligt op for at løbe og træne inden dagen går
i gang. Tænk at have overskud til at stå tidligt op, men også overskud til at trække andre
med på en løbetur. Det må kræve en slags velovervejet balance mellem gode overtalelsesevner og skræmmende trusler. Der er veninder i Vindinge, der går lange ture sammen
i Hedeland og snakker om løst og fast, og der er veninder, der træner i motionscentret
sammen eller cykler på MTB sammen. Der er sågar veninder, der ringer og spørger om
ens barn ikke kunne tænke sig at gå til sport sammen med deres egne børn.
Veninder er fantastiske og dem, som styrker venskabet gennem motion og bevægelse,
er en helt særlig slags. De er både sunde for dit sind og dit helbred. Hvis du har sådan en
veninde (eller ven), så pas godt på dem og husk også selv at tage initiativet til bevægelse
engang imellem.

Lillevangsløbet er tilbage
Af Ane Dolward

Tusind tak for et godt Lillevangsløb!
De færreste ved det måske, men Lillevangsløbet har i år 9
års jubilæum. Det er altså ikke en ny ting, om end der har
været en coronapause. Men nu er det tilbage! Og det kræver en kæmpe tak til de frivillige, for det er bestemt ikke
omkostningsfrit at arrangere et motionsløb.
Dagen startede omkring kl.15.00 for de frivillige med at sætte målportalen op, lægge startnumre ud, hente præmier og
alt det andet arbejde. Ulrich knoklede med at sætte anlæg
og pavillon op, hvorefter han speakede hele arrangementet. Michael slæbte saftevand frem og tilbage, mens Pernille havde styr på startnumrene sammen med Christina. Der
var ikke mindre end fem vej-soldater med førstehjælpskasser og højt humør langs ruten, mens holdet også fik tilslutning af to medalje-uddelere og
en fotograf. Søren havde styr på maden, og Liselotte klarede den børnevenlige opvarmning. Og så var der dem, som satte skilte op og pillede dem ned, dem der ryddede op,
dem som løbende købte ind og alle de gode vindingeborgere, der sørgede for at lokke
hinanden med på turen.
Men det var virkelig arbejdet værd, da vi pludselig havde solgt 158 startnumre og kunne
se en masse glade børn og voksne trodse regnen.
Det skal lyde en kæmpe tak til de frivillige og vores sponsorer: Støtteforeningen, Min
Købmand og Klinik for Kost og Fysioterapi. Støtteforeningen kom med 120 is til børnene, som var en dejlig overraskelse! Min købmand var helt fantastisk med at sponsorere
første præmier til alle samt frugt, mens Klinik for Kost og Fysioterapi sponsorerede ikke
mindre end 60 gavekort samt en række lodtrækningspræmier!
Det var en god dag. Det må vi gøre igen til næste år!

Flere fotos herefter...

LIANA
BOR SELV
I VINDINGE

FILTENPLUS.COM

LIANA
RAAGNER
Ejendomsmægler MDE
Partner
LNA@nybolig.dk

Lillevangsløbet er tilbage...

Juletræsfest og
Julemarked
Billetter á kr. 75,00
købes i Hallens
Cafeteria fra den
10. - 21. november
(kun MobilePay)
Vi forventer at vi igen kan afholde Lillevangsløbet.
Vi løber den 15. september og håber virkelig at
kunne se mange af jer på denne dag.
Mere info på https://www.vindinge-if.dk

Vindingehallen
23. november kl. 17

Træn vægtløs

Reklame

Ikke mange steder kan man træne i vægtløs tilstand, men ind mod Roskilde centrum fra
Vindinge, på Østervang 2, findes Klinik for Kost og Fysioterapi. Her har vi tre af disse
vidunderlige maskiner.
Her trænes der dagligt fra tidlig morgen og
gennem hele dagen. Alle kan komme, dog
kan sygdomsramte, som ikke har en standfunktion, have svært ved at bruge maskinen.
Fysioterapeut og klinikejer David Rasmussen
fortæller, at maskinerne er for alle.
Vi har alle - fra sportsfolk, som gerne vil have
lidt ekstra træning og til kørestolsbrugeren,
der skal bæres ind i maskinen, børn, folk
med skader, genoptræning, vedligeholdelse
m.m.
Vi ved at bare efter 7 min gang i maskinen, så
er der en effekt.
Vi oplever folk, der i et forløb kan nedsætte deres indtag af smertestillende. Diabetikere,
der kan nedsætte deres indtag af insulin. Vi har folk, der kan slippe nogle af deres hjælpemidler, og i vores evalueringer oplever vi også, at nogle ældre kan frasige sig noget
af hjælpen fra kommunen, da de får lettere ved at røre sig, og dermed kan klare flere
opgaver selv.
Klinikken, som har speciale i autoimmune lidelser, tilbyder også målrettet fysioterapi,
varmebehandling, laser og parafinbehandlinger.
Er der trætte ben efter løbet, tilbyder
klinikken også en tur i ”massagebukser”.
Det er massage/ tryk på benene, som
kan være ganske rart og kan også virke
som lidt drænage og forbedre restitutionen.
Ydermere huser klinikken også den lokale massør fra Vindinge, Nick Rasmussen, som tilbyder wellness – og dybdegående massage.

Klinik for Kost og Fysioterapi • Østervang 2 • 4000 Roskilde • Telefon: 22 28 45 42

Nyt Fra Badminton
Af Kiki Andersen

Kom til Volleyton!
Men hvad er det?
Volley med en fjerbold??
Badminton med en volleyball???
Volleyton er en mulighed for at spille to fantastiske spil på én aften,
både badminton og volley.
Kom og mød os i hallen mandag 19-21, og få en skøn aften i fantastisk selskab. (Ps! Der er som altid mulighed for en prøvetime før
endelig tilmelding)

Mangler VIF’ten i din postkasse?
Hvis du ikke har modtaget VIF’ten, så kontakt venligst redaktionen:
viften@vindinge-if.dk
Få en annonce i VIF’ten
Kontakt Ernst på ernst@joensson.dk - eller tlf. 4126 1260
og lad os sammen finde den helt rigtige løsning!
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Nyt Fra Badminton
Af Kiki Andersen

Vi kan hermed præsentere en helt ny bestyrelse, som startede op i august. Vores mål er
at stå for alle formaliteterne og hjælpe vores ambitiøse trænerteam så godt som muligt.
Vi har alle meldt os ind, fordi vi gerne vil slå et slag for badminton.
Hvis I har spørgsmål eller gode ideer, er I velkomne til at kontakte os på mail:
badminton@vindinge-if.dk

Fra Venstre: Torben, Malene, Helene, Thomas og Kiki
Torben har en søn på 2.holdet og er kasserer, da han er vild med tal. Torben er en erfaren
herre i Vindinge badmintonudvalg, hvor han har siddet i hele 8 måneder.
Malene har en søn på 1.holdet og styrer dagsorden og referat ved bestyrelsesmøder.
Malene er vant til at styre bestyrelsesmøder, have det forkromede overblik og vil gerne
have styr på tingene.
Fortsættes...

STIL SKARPT PÅ KVALITETEN – VORES TILBUD GÆLDER EN KOMPLET LØSNING

30% PÅ HELE BRILLEN
- Stel og glas

*) Ved fremvisning af denne annonce. Gælder til og med december 2021.
Gælder ikke i forvejen nedsatte tilbud.

Passagens Optik | Skomagergade 15 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46 37 37 77 | info@passagensoptik.dk | www. passagensoptik.dk

bauhaus.dk

ROSKILDE

FÅ EN PROJEKTKONTO *
MED FASTE FORDELE:
• Attraktivt projekt-tilbud
• Kredit - se mere på bauhaus.dk
• 10% fast rabat*
• Book en medarbejder
• Lej maskiner uden depositum

• Montageservice
• Gratis levering af første ordre
• Lån gratis varevogn eller trailer
• Fuld returret

*Hør mere om vilkår og betingelser i Proff Service afdelingen
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Nyt fra Badminton
Af Kiki Andersen

Helene har en søn på 2.holdet og er ansvarlig for badmintonafdelingens mail. Helene
har siddet i diverse forældreråd og elsker at give en hånd med, hvor det er nødvendigt.
Thomas har en søn på 2.holdet og er kontaktperson til Seniorafdelingen. Thomas elsker
optimering, så bestyrelsesarbejdet, vedtægter og anden dokumentation bliver sat under lup.
Kiki har en søn på 2.holdet, spiller selv volleyton, og har derfor en finger på pulsen både
i ungdoms- og Seniorafdelingen. Kiki er valgt ind som formand for udvalget.
Ud over bestyrelsen har vi i badmintonafdelingen oprettet et aktivitetsudvalg, som vil
planlægge hyggelige klub-arrangementer udenfor spilletid, eks, fredag aften hygge. Aktivitetsudvalget består af Charlotte Jessing, Lonnie Enevoldsen og Martin Bruun.

Moesgårdens Beboerhus
Kærvej 15F Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf. 51365125
Beboerhuset er åbent for udlejning, fremvisning og telefonisk henvendelse onsdage
kl. 19:00 - 20:00.
Uden for dette tidsrum har du mulighed for at skrive en mail på: beboerhus@moesgaarden.onmicrosoft.com
På kalenderen kan du se, hvornår Beboerhuset er udlejet.
Den sidder til højre for hoveddøren til beboerhuset.
Praktiske oplysninger:

Vi gør opmærksom på, at beboerhuset ikke udlejes til ungdomsfester.

I Moesgårdens hyggelige beboerhus, der er plads 150 pers. og service til 80 pers.
Bemærk: Der kan forekomme afbestillinger, så ring og hør nærmere.
Priser for at leje Beboerhuset.
Leje for 1 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 næste dag.
Leje for 2 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 tredje dagen.
Leje for 3 døgn: Overtager kl. 12:00 og skal være ude kl. 9:00 fjerde dagen.
Leje for 3 timer:
Leje for 6 timer:
Depositum:

Det er også muligt at leje beboerhuset på time basis på hverdage, undtagen fredag.

Kr. 3.000,00
Kr. 4.000,00
Kr. 4.500,00
Kr. 700,00
Kr. 1.500,00
Kr. 1.500,00

Det skal ikke være sport det hele, der skal også være tid til at feste .
Moesgårdens Bestyrelse

DIN GARANTI FOR EN SERIØS SERVICE

H. LARSEN AUTOMOBILER
- mere end 35 års erfaring i reparation af biler.
•
•
•
•
•
•
•

Service og reparation af alle bilmærker
Klargøring til syn
Forsikringsskader
Rust og pladearbejde
Dæk, Udstødning, Bremser
Olieskift, Kobling, Støddæmpere
Montering af ekstraudstyr

UDLEJNING
Personbiler, Varevogne og Busser

HUSK ALTID FRI KILOMETER

H. LARSEN AUTOMOBILER ApS
Rundageren 1-3 . 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 54 30 . mail@hlarsenauto.dk
www.lejentoyota.dk

ÅBNINGSTIDER:
VÆRKSTED
Mandag – Torsdag:
Fredag:

07:30 - 16:00
07:30 - 14:00

KONTOR/UDLEJNING
Mandag – Fredag:
07:30 - 17:00

Nyhed!
Jeg Udfordrer!
“Jeg udfordrer” er siden, hvor man kan udfordre én
man kender til en fælles aktivitet - for hvem tør lade
sådan en udfordring passere, når først den har
været her i Viften?
Udfordringen skal dokumenteres med billeder, som
bringes i næste udgave af Viften!

Send din udfordring til viften@vindinge-if.dk
- og husk at sende billeder fra udfordringen!

Jeg Udfordrer!
I sidste udgave af Viften blev Trine Wagner udfordret af Ane Dolward:
Trine gennemførte sin udfordring med at løbe Lillevangsløb - Interview af Ane Dolward
Hej Trine
Jeg ser dig normalt som en virkelig sej rulleskøjtekvinde, der jo drøner rundt på vejene på hjul.
Hvordan føles det at have almindelig kondisko på for en gang skyld?
- Det føles fedt!! Jeg nyder at løbe, og jeg gør det også, når vejret ikke er til at tage
rulleskøjterne. Det er dog sjældent det sker i det offentlige, da jeg løber som Phoebe
fra venner - spøg til side, jeg har et løbebånd hjemme i udestuen, og det bruger jeg.
Hvad var det nu lige din udfordring var?
- Det var at deltage i Lillevangsløbet.
Var det hårdt at gennemføre løbet, eller tænker du, at det da overhovedet ikke var slemt?
- Det synes jeg ikke, jeg er dog ikke super fan af at løbe i regnvejr.
Skal du så også til Lillevangsløbet næste år?
- Det tænker jeg, at jeg skal. Det er ikke min
første gang. Jeg har løbet både 7 og 10,5
km tidligere, så måske distancen bliver
længere til næste år, hvem ved. Og så synes jeg, det er en hyggelig event og dejligt
at være sammen med mine børn og resten
af deltagerne. Stemningen er jo fantastisk,
også selvom det regnede.
Hænger din medalje nu centralt i stuen, så du
virkelig kan prale?
- Jeg behøver ikke en medalje for at prale, det kan jeg kan sagtens uden. Men nej,
den hænger ikke i stuen. Ærligt, så ved jeg
ikke helt hvor den er, måske en af mine
børn har lånt den
Er der nogen, du gerne vil udfordre i Vindinge til at bevæge sig?
- Ikke en specifik, men vil da gerne udfordre/opfordre alle til at deltage i Lillevangsløbet næste gang, da det er et supergodt event.

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

Vokseværk hos seniorerne
I det seneste nummer af Viften fremgik det, at senior afdelingen havde fået tilgang af 20
nye spillere. Det har siden ændret sig, så vi nu har en trup på omkring 40 seniorspillere.
Vi har derfor nu to seniorhold, der begge spiller 11- mands fodbold. Det har vi godt nok
aldrig oplevet før. En så voldsom vækst på bare et par måneder, fantastisk! Godt, vi har
erfarne folk i træner-teamet til at integrere de nye spillere. Egon, Anders, Jimmi og Søren
har alle på hver deres måde været med til at sørge for, at de nye har følt sig velkommen
i klubben. Det bliver spændende at opleve deres vintertræning. Som noget nyt skal de
både træne på kunstgræs og spille Futsal indendørs i Trekroner-hallen.

Per’s afsyring og antik
Restaurering af nye og gamle møbler

Stor
Udstilling
af møbler

Per From Sivert
Pilekrogen 3, Vindinge
4000 Roskilde, DK
Telefon: 4636 9765 / 2067 2055

Køb og Salg

www.persafsyringogantik.dk
Mail: persafsyringogantik@hotmail.com

Åbent alle
ugens 7
dage
Ring i
forvejen

Nyt fra Motionsafdelingen
Af Jens Svane

Masser af motion igen
Sommerferien er nu slut, og corona restriktionerne er ophævet. Det kan mærkes i motionsafdelingen. Der er kommet godt gang i træningen på alle fronter.
I motionscenteret er der godt gang i aktiviteterne. Der er kommet en hel del nye medlemmer,
som både vil træne i motionsafdelingen og oven i købet har meldt sig til crossfit også. Jeg vil opfordre til, at man fortsat passer på hinanden. Maskiner, redskaber og sæder skal sprittes af efter
endt øvelse. Vi vil fortsat rette os efter sundhedsmyndighedernes anbefaling omkring ”gode råd
og gode vaner”. Disse anbefalinger er opsat på dørene til motionsrum og spinning lokalet
Der er også opsat vagtskema, hvor man kan tilmelde sig og få undervisning af en af vores dygtige
instruktører.
Anderledes ser det ud på vores spinning hold. Selvom det nu er muligt at køre fuldt hold, er der
stadigt mange ledige pladser på aftenholdene, så der rig mulighed for at komme og give den gas
og få sved på panden.
Crossfit-holdet træner stadig udenfor i det gode vejr. Så længe vi kan det, starter vi 17.30. Ellers
er det kl. 17.30 i den lille sal. Det er en fantastisk træningsform, der kan være benhård, men alle
kan være med.

Besparelser på 5 mio. på kultur og idrætsområdet i 2022
- Hvad så med de planlagte anlægsopgaver ?
Af Mogens Ellegaard og Ole Schneider - Vindinge Idrætsforening
Det var dejligt at kunne læse i overskriften i Dagbladet onsdag den 1. september at budgettet 2022 er uden besparelser. Der er dog en kæmpe udfordring på kultur- og idrætsområdet, for hvem skal nu holde for? Overskriften at “budgettet er uden besparelser”
kan jo diskuteres. Det borgmesteren i virkeligheden gør sammen med de partier, der er med i
budgetforliget, er at sætte planlagte anlægsopgaver i stå. Udvalget skal alene i 2022 spare 1/3
af det samlede anlægsbudget til små opgaver,
og der er derfor blevet beskåret fra 14.5 til 9.5
mio. - altså en nedgang på 5 mio. alene i 2022.
Nåh, men det er der jo ikke noget nyt i. Prøv
at kigge tilbage gennem de seneste år. Altid besparelser på netop et område, hvor rigtig mange frivillige bruger ekstremt meget tid
på at hjælpe kulturelt og idrætsmæssigt. Derfor har vi jo også en forventning om, at de
timer kommer vores brugere og udøvere til gavn, ikke at der spares. Hvad ville politikere
gøre, hvis ikke der er ildsjæle, der dagligt bruger rigtigt mange timer på at holde gang i
det kulturelle og, for mit eget vedkommende, hele paletten af idræt.
I Vindinge kan vi konstatere at befolkningstallet vil
stige med 1400 borgere om året fra 2019 til 2022.
Derfor skal der jo også tilføres aktiviteter, så vi ikke
fortsat oplever unge mennesker, der ingen steder
har at tage hen for at kunne blive stimuleret. Vi
oplever i perioder hærværk på Idrætsforeningens
Motionscenter og omkring arealerne ved fodboldklubben. Netop derfor er vi meget tilfredse
med, at vi tilbage i 2016 havde et møde med Kommunen, hvor det efterfølgende blev besluttet at
udarbejde en plan for 2019-2022. Vores ønske var
et forenings-fitness i Vindinge. Vores forventning
var, at der i 2021 ville blive påbegyndt byggeri af centret, men desværre måtte vi konstatere, at Vindinge ridestald var i en sådan forfatning, at etableringen af centret måtte
udskydes med et år. Så vi forventer, og glæder os til, i Vindinge Idrætsforening, at vi ikke
endnu engang skal udsættes for et år, hvor medlemmerne må konstatere, at alternativet
er ingenting. Aftalen er, at tilbygningen til Vindinge hallen skal stå færdigt i starten af
2023. Det forventer vi i Vindinge også overholdes. Så når nu overskriften i aviserne er et
Budget uden besparelser, så spares der jo ved at udskyde anlægsopgaver.
Hvor mange er opmærksomme på det?

Planlægning af LAN-party
Af Allan Dyrlund

Fredag d. 17. september mødtes Vindinge eSports udvalg i hallen for at gøre klar til endnu
et LAN-party.
Udvalget skaber rammerne om 12 timers gaming for alle deltagende medlemmer, men for at
nå hertil kræves der en masse planlægning:
Normalt får vi maden leveret fra ZBC, en kokkeskole der laver mad til små penge. Men det
var desværre ikke muligt denne gang, så vi måtte hurtigt finde et alternativ, og det lykkedes
heldigvis i sidste øjeblik. Der blev serveret butterchicken med løse ris, kage, bananer, æbler
og til aften en klassisk sandwich med kylling/bacon eller ost/skinke.
Man gamer bedst ved at sidde ved et bord og gerne et med god plads. Vi har før lånt borde
af skolen og private, men denne gang valgte vi at forsøge med et udlejningsfirma, da dette
gør hele setuppet nemmere for os.
Computere kræver også ledninger, hvilket for os er den største udfordring. Anders har lavet hotspots kasser, som sørger
for at fordele alle netkabler og strømkabler til bordene. Det
forkorter opsætnings- og nedtagningstiden betydeligt.
Da vi i alt er omkring 60 personer, skal der store strømkabler
til at forsyne maskinerne, og vi har denne gang investeret i
vores egne kabler, som Ole er mester i at sætte op.
Tim sørger for der er internet i ledninger, filme det hele LIVE,
SOME-opslag inkl. salg af vores nye fede T-shirts.
Derudover har vi alle
småopgaverne - fyldt kiosk, printet snacksedler, rengjorte toiletter, badminton/fodbold baner, præmier,
konkurrencer.
Vi fik endnu engang afholdt en fed LAN fest, og denne
gang med en frivillig hjælper, som virkelig gør en forskel. Vi håber, der kan være flere hænder fremadrettet,
da vi forventer at antallet af deltagere vil stige, og at vi
kan indfri målet om at komme ind i den store hal.

Vi ses til endnu et fedt LAN d. 20. november.

Danmarks største
leverandør af
dækbark

Stærkendevej 37 · 4000 Roskilde

If you cant beat them...
Af Rolf Christensen
If you can’t beat them – join them…..
Dette kunne være beskrivelsen på en fjendtlig overtagelse eller andet trist, men det er
det stik modsatte. Både VIF og Tunes daværende U15 Piger stod begge i den situation,
at de efter sommerferien ikke havde spillere nok til at kunne sætte et
11-mandshold. Tune, grundet en del piger, der skulle på efterskole,
og for Vindinge skyldes det dels, at en spiller rejste til Australien, to
italienske spillere flyttede hjem samt at en spiller fulgte drømmen og
valgte sejlsport i stedet.
Så begge hold stod decimerede tilbage. Heldigvis havde vi fået et godt
forhold til Tune, da vi havde spille mod dem før. Så de respektive trænere udviste rettidig omhu og gik allerede i dialog i det sene forår. Vi
fik sat et par træningskampe op, hvor vi kunne prøve kræfter sammen, og her viste det sig hurtigt, at potentialet til et partnerskab klart var til stede. Da vi
fik overbevist bestyrelserne i de respektive klubber om den gode ide, blev sammenlægningen af denne årgang en realitet. Nu hedder holdet Vindinge-Tune U16.
Det betyder, at 5-6 piger fra Tune er stødt til truppen i Vindinge.
Fortsættes...

10 % Rabat ved Onlinebestilling! Se vores mange lækre tilbud på:

byenspizza4000.dk
Tlf. 46 36 04 37
De Ringer - vi bringer
Vindingevej 36 . 4000 Roskilde
v/ Svalegården - parkering lige foran døren

Åbningstider:
Mandag-lørdag 11:00-22:00
Søn- og helligdage 12:00-22:00

Udbringning 20,Alle dage til 21:30 ved
køb for mindst 70,-

Søn- og helligdage 12:00-22:00

If you cant beat them...
If you cant beat them...
Af Rolf Christensen
Som beskrevet før i Viften, så har vores piger altid været kendetegnet ved, at de har et
utroligt stærkt socialt bånd, og de havde samtidigt et brændende ønske om, at de gerne
ville prøve at spille 11-mands. Med kun 11 piger i truppen, kunne de godt se, at der skulle ske noget. De var alle ret opsatte på, at vi skulle lave et samarbejde med Tune. Flere af
pigerne på de to hold kendte allerede hinanden fra skoler i
Roskilde m.m., så ”implementeringen” er gået uden gnidninger. Den eneste udfordring er nu,
at vi er så mange i truppen, at der skal
vælges nogle fra til kampe, men det er
et ret positivt problem.
Hvad sker der i realiteten når man
bringer 2 spillertrupper sammen? Til
træning kunne vi hurtigt mærke, at alle meget gerne ville vise, hvad
de kunne. Alle gik til stålet og ville ikke tabe ansigt. De, der før havde
”dovnet den lidt” på vores hold, fandt hurtigt ud af, at den ikke gik
Fortsættes...

Arne Jensen Automobiler A/S
www.aja.dk

Velkommen hos Arne i Havdrup

Salg, køb, bytte, finansiering og forsikring siden 1996,
- og vi vil også gerne have dig som kunde

Salbjergvej 28 • 4622 Havdrup

•

Tlf. 46185050 • Mail: aja@aja.dk

•

www.aja.dk

If you cant beat them...
If you cant beat them...
Af Rolf Christensen
længere, og spillerne fra Tune, ville jo også gerne vise sig frem for deres nye trænere. Der
faldt dog hurtigt lidt ro på. Det er stadig intenst til træning, men lidt mere konstruktivt
og med det resultat, at nu knokler alle til træning hver gang. For hvis man ikke yder en
indsats, så kan det jo være man bliver valgt fra…
Hvad angår kampe, så skulle pigerne fra Vindinge spille deres første turnering i 11-mands.
Den første kamp tabte vi lidt uheldigt 2-0, men efterfølgende har vi vundet 5 kampe og
spillet 1 uafgjort. Spillet er blevet fantastisk. Senest vandt vi 7-2 i aftes over Hvalsø. En
”hjemmekamp”, der i øvrigt blev spillet i Tune grundet de ringe lysforhold, vi har på
Vindinge Stadion. Når man kan se sit hold spille modstanderen ud af brættet, med de
øvelser man har trænet, så tænker man ikke over blæst, regn og kulde. Man er bare stolt.
Hvad så fremover? Det vides ikke. Men vi spiller denne og forårssæsonen færdig som
Vindinge-Tune. Så længe pigerne synes, det er sjovt og giver den gas, så skal vi nok støtte
op om dem. Og med det forældre hold der står bag, så går det hele meget nemmere. Det
er fantastisk at mærke/se støtten fra forældre til både ude og hjemmekampe. Til flere
hjemmekampe har vi endda haft pænt med Vindingeborgere på lægterne. Dette, og så
støtten på vores opslag på ”Det sker i Vindinge”, er fedt at mærke for holdet. For vi vil så
gerne give tilbage til de unge spillere i klubben, da vi er den ældste årgang i ungdomsafdelingen
Til slut vil jeg blot runde af med at vi i efterårsferien igen drager til Italien og spiller
turnering. Denne gang til Verona Cup. Vi skal igen bo ved Gardasøen og turen foregår i
bus. Pigerne og Rolf har knoklet for at samle penge ind i klubkassen. Vi har lavet mad i
Kulturcenteret, solgt juletræer og ageret serveringsfolk for
den lokale bridgeklub i Roskilde. Derudover er der modtaget støtte fra Støtteforeningen Tingstedet, lige som VIF
Fodbold også valgt at støtte lidt. Sidst, men ikke mindst,
kan det heller ikke lade sig gøre uden gode sponsorere.
Beauvais har igen valgt at være hovedsponsor på spillertøjet, og Min Købmand og Svalegårdens Bageri har valgt at
gå sammen om at sponsorere vores nyeste træningssæt.
Dette er vi naturligvis meget taknemmelige over.
Vi glæder os til hvad fremtiden bringer for dette hold. Sammenholdet er allerede godt, og bliver vel kun bedre efter
en uges tid i Italien. Tak til begge klubber for at gøre dette
muligt og for at se, at samarbejde er vejen frem. En hel
speciel tak skal lyde til de modige piger fra Tune, som valgte at komme til Vindinge på et
etableret hold, men som hurtigt er kommet helt ind i kernen på HOLDET. Og med hensyn
til overskriften, så har vi aldrig tabt til hinanden – kun spillet uafgjort(!)
Ved at gå sammen stod begge hold klart stærkere.

Købmand i Vindinge
Flot udvalg i frugt og grønt samt blomster
Stort udvalg i friskbagt brød
Stort udvalg i dagligvare samt GUL-PRIS

Åben alle ugens 7 dage fra kl. 7 – 20
Postdanmark / GLS pakkeshop . Tips og Lotto

v/Købmand Michael Møller
Tingvej 14 . Vindinge . 4000 Roskilde
Mail: 0376962@minkøbmand.dk . Tlf. 46357022 / 26218353

Nyt fra E-sport
Af Tim Hallgren
Vindinge E-Sport - nu i jersey anno 2021/2022
Til vores sidste LAN arrangement, afholdt i juni
måned, kom der en lille teaser på et spændende projekt, vi var i gang med. Det var derfor
med stor glæde, at vi til vores netop afholdte
arrangement kunne løfte sløret for vores Vindinge E-Sport jersey trøjer anno 2021/2022.
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer DSV
og Böttcher:Fog for, at vi kan gøre så mange
fede ting for vores medlemmer.
Deres logoer er at finde på vores jersey trøjer.
Du kan købe vores 2021 jersey trøje ved at besøge nedenstående link.
https://www.vindinge-if.dk/merchandise
Kunne du tænke dig at være sponsor for Vindinge E-Sport og få dit logo på vores tøj, så
kontakt Tim Hallgren, formand for Vindinge E-Sport på tlf. 61632763.
Det koster 5.500 kr., og for de penge får du dit logo på vores spillertøj, vores sponsortavle
i Vindinge Hallen, vores facebookside og på vores hjemmeside.
Så skynd dig at kontakte Vindinge E-Sport allerede i dag, vi glæder os til at høre fra dig.
Husk at vi har 4 arrangementer tilbage i sæsonen 2021/2022, hvor vi skal mødes til god
stemning, gaming, socialt samvær og hygge på nedenstående datoer:

20/11-2021 • 15/1-2022 • 19/3-2022 • 18/6-2022
Der kommer helt sikkert til at være rift om pladserne, så vi opfordrer til at man allerede
i dag får meldt sig ind via vores side på VIF’s hjemmeside på https://www.vindinge-if.
dk/E-SPORT
Husk at melde jer ind i vores FB gruppe https://www.facebook.com/vindingeesport for
at holde jer opdateret på, hvad der sker.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til vores
næste LAN arrangement i november!

Har du også mange gode ideer?
Af Ane Dolward

- så fortæl os dem gerne.
Der er rigtigt mange gode ideer, der svæver rundt i byen, men det er ikke altid alle de
gode ideer realiseres. Det vil vi gerne ændre lidt på i VIF. Derfor åbner vi nu muligheden
for at kunne støtte op om at udføre de gode ideer, som der er i byen.
Det kræver, du beskriver din ide (fx et cykelløb, stikboldsområde eller træning i stavgang)
og præciserer, hvordan dette bidrager til øget bevægelse hos brugerne. Du skal også vedlægge et budget. Det er vigtigt, at du husker, at det er dig, der skal følge ideen til dørs.
Det er dig selv som eksempelvis skal arrangere en stikboldsturnering blandt 0. klasserne,
indhente tilbud på anlægsaktiviteter eller som måske skal uddannes til at være træner
for stavgang.
VIF hjælper med sparring til ideen, vi hjælper med at søge fonde og finde midler og vi
hjælper med vores store netværk hos DGI og Roskilde Kommune, hvis ideen kræver tilladelser.
Skriv din gode ide med budget i en pdf-fil til godeideer@vindinge-if.dk

Nyt fra E-sport
Af Tim Hallgren
Største LAN party til dato
Vi har i weekenden d. 18 september afholdt vores andet LAN-arrangement inde i Salen.
Det var atter en kæmpe succes og igen rekord med antallet af deltagere på i alt 55, hvilket er 15 flere, end vi var i juni måned!! Vi kan allerede nu sige, at vi ikke kommer tilbage
i cafeområdet med de positive reaktioner, vi har fået fra alle. Det fungerer perfekt med
et spiseområde ved kantinen og selve afholdelse af LAN i Salen. Derved udnytter vi alle
faciliteter bedre.
Vi oplevede, at der var rigtig god stemning, ligesom til tidligere LAN-parties. Rigtig mange børn brugte overraskende meget af tiden væk fra deres skærme, endda allerede fra
morgenstunden af. Men der er også mange måder man kan have det sjovt på til Vindinge
Esports LAN parties. Igen havde badminton afdelingen været meget generøse og sat 2
baner op, inkl. ketchere og bolde til fri afbenyttelse. De blev flittigt brugt. I den anden
halvdel af Hallen var der fodboldkamp, basket og stikbold. Dog ikke samtidigt! I de obligatoriske skærmpauser blev der leget flittigt i hallen, og udenfor blev der afholdt stikbold.
Fortsættes...

BRUG FOR EN
TIP-TRAILER?

Vi udlejer en 1.000 kg
el-hydraulisk
tiptrailer.
Ring 2331 8384

Høj kvalitet og god service

• Alt i trailere, reservedele og tilbehør til hobby og erhverv
• Bredt sortiment af ATV’ere og tilbehør
• Eget værksted hvor vi udfører service og reparationer
Vi står altid klar med professionel rådgivning, hvad enten
det gælder køb af nyt eller service og vedligehold af brugt.
Østergaard TrailerCenter ApS, Østre Vindingevej 170, 4000 Roskilde I Tlf. 2331 8384 I mail@oetc.dk I www.oetc.dk

Nyt fra E-sport
Af Tim Hallgren
Kokken og Co. havde sørget for maden, som denne gang bestod af varm butterchicken med løse ris
og flute til frokost og klassiske sandwich til aftensmad. Derudover lagde vi løbende frugt og grøntsager frem hele dagen, som børnene tog godt fra
af. Til dessert var der chokoladekage, som også fik
ben at gå på.
Igen vil vi gerne oplyse, at det er en udbredt misforståelse blandt børn og voksne i Vindinge om, at
deltagere skal have en Pc’er for at kunne deltage
i Vindinge Esports LAN-parties. Det er ikke tilfældet. Vi har mange deltagere, som kun
medbringer PlayStations, Xbox’ eller IPads. Vi vil forsøge at være mere tydelige omkring
det budskab i fremtiden.
Counter Strike turneringen endte med en holdsejr til Philip Thomsen og Anders Nielsen.
Fortnite blev vundet af Magnus Jæger Knudsen, og til sidst havde vi vores nye, kreative,
konkurrence i Minecraft, som blev vundet af Jacob
Drescher Koch og Patrick Bygvraa Rasmussen.
Det var virkelig fantastisk, hvad de kunne formå at
bygge på så kort tid.
Vi slutter altid af med vores lodtrækning ”The
Spinning Wheel”, som denne gang bestod af 6 ”rigtige” præmier fra Razer mfl. Hvis man
ønsker at se eller gense vores live videoer, så kan de ses på https://www.facebook.com/
vindingeesport/videos/.
De heldige vindere blev:
Elias – Razer Cynosa keyboard
Noah Jensen – Hemmelig gave
Sebastian Boie – Razer musemåtte
Victor Jensen – Hemmelig gave
Oscar Binde – Razer Viper Mus
Miklas Harring – Vindinge eSport Jersey 2021
Stor tak til de forældre som blev og gav et nap med til oprydningen!
Husk at næste LAN arrangement vil blive afholdt:

Lørdag d. 20. november.

Nyt fra Støtteforeningen
Af Hans Erik Jensen

Hans Erik Jensen

Nyt fra Støtteforeningen
Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen

Så er der ved at komme gang i samfundet og i Støtteforeningen igen.
Som skrevet i sidste nummer af VIF´ten måske med en byfest i Vindinge til foråret. Det
lyder spændende, og Støtteforeningen deltager gerne. Vi håber også, at der kommer en
Roskilde Festival i 2022.
Støtteforeningen har i august deltaget i Hansens Cykelløb, som var et 200 km langt cykelløb, der i år kom gennem Hedeland. Vi stod flagvagter på den del af ruten, der gik
fra Gundsølille og ind gennem Hedeland. Med hjælp
fra fodbold og MTB lykkedes det at samle frivillige
nok, da en del af Støtteforeningen stadig var på sommerferie. Tak for jeres
hjælp. Der kom lidt penge på kontoen
og en del is i fryseren. Disse is blev donoret til de deltagende børn ved Lillevangsløbet arrangeret af VIF.
Støtteforeningen har fået afholdt vores generalforsamling d. 25. august. Den bliver jo
normalt afholdt i februar. Måske det var derfor, der ikke var så mange, der deltog i år.
Ordinær Generalforsamling, referat:
Velkommen til Støtteforeningens Ordinære Generalforsamling.
Afholdt lidt senere end vi plejer pga. corona. Først indkaldt til d. 10. februar, derefter til
d.14. april.
Nu til d. 25. august, hvor det endelig lykkedes.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Jens Vinther.
Formandens beretning:
Beretningen er et tilbageblik over foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling,
som var 5. februar 2020, samt et lille kig på resten af 2021/22.
For at overholde skiftende retningslinjer har vi kun afholdt 7 bestyrelsesmøder, heraf 2 i
klubhuset og 1 online.
Første møde holdt vi 15. april 2020 og sidste møde var 18. august 2021.
De aktiviteter, som vi plejer at deltage i, har været præget af aflysninger.
Fortsættes...

Nyt fra Støtteforeningen
Af Hans Erik Jensen

Hans Erik Jensen

Nyt fra Støtteforeningen
Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen
Vores aktiviteter i 2020/21 har været:
●
Roskilde Festival 2020 - Aflyst -> Ingen indtægt
●
Opera i Palægården i Roskilde 2. august 2020 - Aflyst -> Ingen indtægt
●
Opsætning af telt til Fodboldskolen 2020 pga. coronarestriktioner
●
Kulturcenteret 2020, efterår - 2 x aflyst
o
15. september skulle vi have lavet mad i kulturcenteret.
Det blev aflyst på dagen, og vi lavede derfor mad til os selv og vores familier, da
der var købt ind. En hyggelig aften, men ikke som forventet. -> Ingen indtægt.
o
6. oktober skulle vi også have været i kulturcentret, men også dette blev aflyst.
-> Ingen indtægt.
●
Juletræssalg 2020, samarbejde mellem VIF og Støtteforeningen
Samarbejde mellem VIF som sælger, og Støtteforeningen som lægger forening til.
Vi donerer overskuddet til VIF.
●
Opsætning af telt til gymnastikopvisning 3. juni 21- som pga corona blev holdt i
det fri.
●
Roskilde Festival 21 - Aflyst 4. maj - for 2. år i træk.
Vi håbede til det sidste, at der kunne findes en løsning. Festivalen opfordrede til
at planlægge fornuftigt. Jo tættere på vi nåede, jo mere travlt ville vi få med at nå
det, det største spørgsmål var, om vi ville kunne skaffe frivillige nok?
Hvor mange deltagere ville dukke op? Målgruppen var jo ikke vaccineret på
daværende tidspunkt. Det føltes tomt i dagene 30. juni - 3. juli, selvom det
kræver mange arbejdstimer af bestyrelsen både før, under og efter Festivalen.
-> Ingen indtægt.
●
Opera i Palægården 2021 - Roskilde 1. august - Delvist aflyst
Vi klippede dugene 15. juli. o Opsætning af borde blev aflyst 28. juli.
Dugene gemmes til næste år, hvor vi håber at blive inviteret igen.
Lille indtægt for klipning af duge + sen aflysning
●
Opsætning af telt til Fodboldskolen 2021, 29. juli + 4. august
●
Hansens Cykelløb 14. august 2021, vi kom med på et afbud 14 dage før
Støtteforeningen var ferieramt, Fik hjælp fra MTB og fodbold til rutevagter
Lille indtægt og 250 ispinde (arbejder på at finde ud af, hvordan vi får dem)

Fortsættes...

Nyt fra Støtteforeningen
Af Hans Erik Jensen

Hans Erik Jensen

Nyt fra Støtteforeningen
Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen
Facebook
Vi laver opslag fra de begivenheder vi deltager i.
Vi vil gerne have billeder og kommentarer fra jer, der viser, hvad vi har støttet.
Instagram
Vi har en konto, der er oprettet for 6 år siden, måske vi skal genoplive den!
Antal medlemmer: Vi har små 200 medlemmer.

Ingen genveje
Det kommende år (2021/2022)
bagt efter gode
- den slags ta
Kulturcenteret
Bage
Her er der ikke brug for os i efteråret 2021. Vi plejer at lade klasser mm. delta		 For håndv
ge, men mangler der hold, er vi klar til at deltage.

Opera-koncert i palægården 2022
Svalegårdens Bageri & Konditori /v. Peter Greve Wennberg - fjerd
Vi håber, at vi er med igen i 2022, som vi plejer. Vi håber, at der skal sættes borde op igen,
Vindingevej 36 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 35 69 36 . www.svalega
og at der igen må sælges kaffe og kage i pausen.
Roskilde Festival 2022
Vi håber på en Festival, og vi håber, at vi er
med igen. Vi må se tiden an.
Det sidste vi hørte fra RF, det var, at de var
ved at flytte rundt på boderne på pladsen,
men vi må vente og se, hvilke regler der er
til sommer.
Vi har set skiftende restriktioner: siddende
koncerter og inddelinger i sektioner.
Det mest springende punkt, det er nok de
overnattende på campingområdet på RF.
Vi plejer at bruge 100 mand, vi havde til RF
20 planlagt, at vi ville lave et opbygnings-/
nedtagningshold på ca. 10 personer, som arbejder udenfor festivalperioden.
Andet:
Vi er åbne for nye tiltag, vi forsøgte at komme med til Roskilde Street Food 9. - 12. september 2021, men der var desværre ikke
brug for os i år.
Fortsættes...

Ingen genveje til godt brød - vores brød er
bagt efter gode, gamle
håndværkstraditioner!
For håndværkets og smagens skyld.

Vindingevej 36 . 4000 Roskilde . Tlf. 46 35 69 36
www.svalegaardensbageri.dk . kontakt@svalegaardensbageri.dk

Nyt fra Støtteforeningen
Af Hans Erik Jensen

Hans Erik Jensen

Nyt fra Støtteforeningen
Af Lone Graversen, Formand for Støtteforeningen
Økonomi:
Desværre har disse aflysninger betydet, at der ikke har været så mange penge at dele
ud af.
Vi har tildelt 10.000 kr. til VIF´juletræsfest, da det er et arrangement, der dækker bredt.
Vi har haft ansøgninger for 210.465 kr.
Så 2020/21 har været et ANDERLEDES ÅR ikke bare for Støtteforeningen, men for os alle.
Inden jeg overgiver beretningen til Generalforsamlingen, vil jeg gerne takke bestyrelsen
for et godt samarbejde, og tak til alle de som har hjulpet og støttet os.
Hermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.
På generalforsamlingen sagde vi farvel til to garvede medlemmer,
der havde valgt ikke at genopstille. Det var Hans Erik og Hans Jørgen, der har været med i Støtteforeningen i hhv. 25 og 22 år. Tak for
jeres store indsats gennem alle årene. Jeg håber, at vi stadig kan
trække på jer og jeres erfaring. Vi håber, at der kommer en Roskilde
Festival i 2022, og vi håber, at I vil deltage igen, selvom I ikke sidder
i bestyrelsen.
Vi har sagt velkommen til to nye medlemmer: Pernille Reinholdt
Mortensen og Per Mogensen (gensyn). De har været lidt med på siTak til Hans Erik
delinjen i et stykke tid, da generalforsamlingen jo er blevet skubbet
i et halvt år pga cornonasituationen.
Støtteforeningen har afholdt første bestyrelsesmøde, og den nye
konstituering af Støtteforeningen er følgende:
Formand: Lone Graversen
Næstformand: Per Mogensen
Kasserer: Tonny Andersen
Sekretær: Karenlise Nielsen
Tak til Hans Erik

Se opdateret liste bagerst i bladet.

Husk, at I kan blive medlem af Støtteforeningen og på
den måde hjælpe os med at støtte ungdommen i Vindinge. Et år for bare 200 kr. for hele familien. Mere
koster din støtte ikke - og du gør en forskel – også for
dit eget barn.
Giro >01< 161-6501 eller Mobilepay 460528
HUSK at oplyse navn og adresse

Scan Koden og bliv medlem nu!

Nyt fra Fodbold
Af Ole Schneider

Nyt medlem af fodboldudvalget
På årsmødet i fodboldafdelingen 2021 valgtes Kasper Jensen
ind i fodboldudvalget. Kasper er 31 år og har spillet i Vindinge i
2 år. Han kommer fra Skælskør, men er nu bosat med kæreste
og to børn i Roskilde.
“Jeg er trådt ind i udvalget på grund af de ildsjæle og det sammenhold der er i VIF- fodbold. Da jeg valgte at spille bold i Vindinge, fik jeg en velkomst, jeg ikke har mærket andre steder,
hvor jeg har spillet. Jeg håber at kunne bidrage med nogle nye
ideer og være med til at fastholde det gode sammenhold, der
er i klubben. Mine opgaver er bla. sponsorarbejde og kontakt
til seniorerne.”
Billedet er Marius på syv
måneder sammen med sin far.

Nyt fra Børne-Fodbold
Af Thomas Jensen
Fodboldskole 2021
Igen i år havde vi fodboldskole i Vindinge i samarbejde med DGI. Det er tredje år i træk,
hvor vi har haft tre gode dage sammen i den sidste uge af børnenes sommerferie.

Fortsættes...

Find O. Jensen Industri ApS
v/ Bo Jensen
Udskiftning og montering af lamper og stikkontakter
Internet og antenne installationer
Installation af hårde hvidevare
Renovering
Tilbygning
Overvågning
Energi-optimering
Lillevangsvej 17 • 4000 Roskilde • bj@foj-el.dk • www.foj-el.dk

Tlf. 4632 7245 / Mobil 4045 7646

Nyt fra Børne-Fodbold
Af Thomas Jensen
Vi havde 57 børn med i år – en del flere, end vi egentlig havde kapacitet til. Men eftersom
det kun tog et døgn før skolen var udsolgt, valgte vi at udvide en lille smule i forhold til
sidste år.
Vi synes selv, at det gik supergodt. Det afspejles også meget godt af de evalueringer, DGI
har indsamlet, hvor vi scorer mellem 9 og 10 på alle parametre! Det kan vist ikke gøres
meget bedre!
Tusind tak til hele holdet bag fodboldskolen. Ikke mindst
vores fantastiske trænere. I gjorde det supergodt – et
stærkt hold! Også en stor tak til holdet der hjalp med alt
det praktiske – lige fra servering af mad til navnetryk på
trøjerne.
Også en stor tak til DGI, Købmanden (som sponsorerede is
og frugt) og Støtteforeningen (som opsatte og nedtog telt)
– uden alle jer var skolen ikke blevet til noget.

”ER UHELDET UDE, KLARER VI DIN RUDE”
STØT LOKALT - DET GØR VI!

- SOM SPONSOR FOR 4 FODBOLDHOLD I VIF,
BANKOGEVINSTER OG DENNE ANNONCE.

Skovmosevej 8, Vindinge, Tlf. 36 30 40 01

Nyt fra Børne-Fodbold
Af Thomas Jensen
Sommerland Sjælland Cup 2021
Corona satte en stopper for vores deltagelse i 2020. Heldigvis lykkedes det at komme
afsted i år. Vi havde tre børnehold med til Sommerland Sjælland Cup - to pigehold og et
drengehold. Alle havde en god dag, hvor vi først spillede fire kampe og derefter havde
adgang til Sommerland Sjælland. Det var en stor succes.

Vigtigt med sponsorer
Af Ole Schneider
Sponsorer er vigtige, og er vi så heldige, at der er nogle, vi altid har kunnet regne med.
Udover alle de gode skilte- og tøj-sponsorer vi har fået bidrag fra, er vi løbende i dialog
med ”gamle”, eller om I vil, tidligere sponsorer, der har bidraget gennem en årrække, og
som vi heller aldrig kontakter forgæves.
Derfor skal der lyde en stor TAK for hjælpen til disse sponsorer for bidraget til serie 6holdet:
Kim Worch, Click foto for de nye kampsæt og Bygma ved Sten Vulpius for træningstrøjer

Skal du sælge bolig i Vindinge?
Hej. Mit navn er Anders.
Jeg er mægler hos Ejendomsmæglerfirmaet HENSRIK.
Jeg bor selv i Vindinge og er rigtig glad for byen.
Det giver mig et indgående kendskab og dermed også
de bedste forudsætninger for både prissætning og
boligsalg i området.
Kontakt mig for en uforpligtende salgsvurdering.
Tlf. 5060 2985 eller anders@hensrik.dk

www.hensrik.dk

Anders Kastrup,
Ejendomsmægler, MDE

Vigtigt med sponsorer
Af Ole Schneider
og tak til Købmanden i Vindinge, Michael Møller for træningssættene.

Lej professionelt udstyr til amatørpriser!
– så går havearbejdet som en leg!
Minigraver • Havetraktor • Pladevibrator
Motorbør • Alt udstyr til etablering af græsplæner!
Vi leverer også stabil, grus og muld.

Ring og få et uforbindende tilbud
• Træfældning udføres
• Alt gravearbejde udføres
• Erfaren og fuldt forsikret

AC Skoventreprenør Anders Christiansen
Stærkendevej 21 . Vindinge . 4000 Roskilde
Tlf. 40 34 81 29

Vindinge Antennelaug
din lokale internet- og tv-leverandør

250/50 internet
Kun 95 kr.pr. måned

Meget prisgunstige tv-pakker!
Se mere her:

www.vindinge-antennelaug.dk

Nyt fra Vindinge MTB
Af Lone Bak
Vindinge IF MTB har fået en fantastisk bevilling fra DGI/DIF Genstartspuljen.
Vi havde søgt om kr 50.000 til deltagelse i DGI's
certificerede Sporbyggeruddannelse for byg og
vedligehold af sammenhængende MTB spor i Hedeland Naturpark.
Og vi fik bevilget kr 40.000, som netop dækker de
første 2 kurser, hvilket vi er utroligt glade for.
Vi havde håbet på også at få de sidste kr 10.000 til
køb af grej, men måske der findes en sponsor her
i Vindinge? Så kontakt undertegnede.

Rekognosceringsgruppen

Anledningen til at vi søgte om penge til denne uddannelse er, at vi i samarbejde med
kompetente personer fra hhv. Roskilde Mountainbike Klub, Hedehusene Fløng MTB klub,
samt ny-stiftet MTB afdeling i Tune Idrætsforening efter flere års arbejde endelig har fået
tilladelse til at bygge og vedligeholde MTB spor, godkendt af Hedeland I/S. Og vi ønsker
at bygge bæredygtige spor, og spor der fremadrettet kræver et min. af vedligehold, sidstnævnte ret vigtigt da hele arbejdet sker vha. frivillige kræfter.
Takket være den fine bevilling kan vi nu invitere de øvrige 3 klubber med på denne uddannelse, hvor vi har købt uddannelse til 2 hold à 12 personer, og dermed udbygge vores
gode samarbejde, blive dygtige sammen og have et fælles udgangspunkt, når vi planlægger storliniet, features, og knokler på sporene.
På vegne af Vindinge IF MTB / MTB Hedeland / Hedeland Sporbyggerlaug
Lone Bak • Lonebak.mtb@gmail.com

Berm

Rugbrødsmotorerne

Mini-Rock-Garden

Nyt fra MTB
Af Bo Beier-Simonsen
VIF Mountainbike har de seneste år fået stor tilgang af nye medlemmer.
Det forpligter når vi er mere end 80 medlemmer – og
kræver at vores instruktører og holdkaptajner hele tiden får inspiration til nye øvelser, kan formidle de tekniske discipliner (ex. sving, drops), men også forstå den
risiko der er hver gang vi cykler i naturen.
Vi havde derfor allieret os med en af Danmarks bedste
MTB instruktører, Christian Terry. Der er 4 instruktører
i Danmark, som har gennemgået de mere end +500
timers undervisning og opnået de højeste certificeringer.
Lokationen var Bornholm
Nogle af Danmarks bedste spor ligger på Bornholm i
Almindingen og Vestermarie. Det er helt unikt at opleve sporene bygget ind i naturen, omkring klipperne og dermed har de skabt nogle helt
naturlige spor med fede sving og drops.
Hele sporområdet med Almindingen, Vestermarie og sammenhæng imellem byder på
helt fantastisk MTB.
Udfordringen som MTB-rytter
Jeg mærker virkelig min krop, og når jeg kører ned ad små stier og spor, lukker man af
for alt andet, fordi jeg bliver udfordret konstant. Jeg kan cykle i lang tid uden at tænke på
andet end, hvad der er lige foran mig. Det får mig til at leve mig ind i sporet.
En af Christian Terry´s oprigtige holdninger er, at hans undervisning er det der gør at du
kører mere sikkert, med sikkerhed følger fart og selvtillid. Alle deltagerne har rykket sig
personligt, lært nye grænser – både når der skulle siges fra, men har bestemt også flyttet
grænser.
En vigtig del af denne klubtur er, at det skal være sjovt og hyggeligt med udfordringer for
alle niveauer, hvad enten du har kørt i 2 år eller mere end 10 år som MTB-rytter.

Fortsættes...

Nyt fra MTB
Af Bo Beier-Simonsen

Det blev en succesfuld tur med mange positive tilbagemeldinger:
”Jeg sidder med en god følelse af at blive bedre til at håndtere min cykel og alle de
indtryk Christian har puttet ind i vores hoveder gjorde turen til en meget stor oplevelse”
”En weekend fuld af tekniktræning der har gjort os til bedre cykelryttere og instruktører”
”Med teknikken kommer modet til at udfordre sig selv til både at køre op og ned”
”Jeg oplevede at metoden med mange gentagelser gjorde at jeg begyndte næsten automatisk at bruge de værktøjer som Christian vist os”
”Jeg synes det var en weekend, der virkelig flyttede
grænser, fra at vi startede med at køre et, i vores øjne,
rigtig dybt drop til vi senere faktisk bare rullede videre
hen over drops af samme kaliber”
”…igen blev vi bekræftet i at bruge video som hjælpeværktøj til en selv, men også til at give hinanden feedback.”
Der skal lyde en STOR tak til Vindinge Idrætsforening,
som økonomisk har støttet turen – og til alle MTB-instruktører og holdkaptajner, som har brugt en del af
deres sparsomme fritid (hel fredag, lørdag og søndag)
på turen.

VIF’tige numre
Betegnelse

Navn

Klubhuset

Sandvejen 28

Vindinge Hallen
Kioskforpagter

Østre Vindingevej 221
Lene Christensen

4632 1030 (kontor) vindingehallen@hotmail.com
2967 5404
cafeviffen@outlook.dk

Ane Dolward
Helle J. Jønsson
Kim Worch
Jens Svane
Ole Schneider
Marie Breum
Rolf Christensen
Søren Stenlund
Badmintonafdelingen
Michael Evensen
Tim Hallgren
Helle J. Jønsson

7248 2236
6071 4648
4082 4025
3121 1989
4088 9390

Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Næstformand

Suppleant

Støtteforeningen for VIF’s Ungdom
Bestyrelsen
Formand
Lone Graversen
Næstformand:
Per Mogensen
Kasserer:
Tonny Andersen
Sekretær:
Karenlise Nielsen
Pernille R. Mortensen
Henrik Engquist
Morten T. Damsgaard
Johnna B. Christensen
Jens Bo Jacobsen
Michael Evensen
VIF’ten
Korrektur:
Annoncer:
Badminton
Formand
Kasserer
Seniorrepr.:
Sekretær:

Redaktion
Sisse Christensen
Ernst A. Jønsson

Kiki Andersen
Torben Rogers
Thomas Thygesen
Helene Bolslev
Malene Winther

Træner -og
ungdomsansvarlig: Schenna W. F. Hallgren
Senioransvarlig
(onsdagsholdet): Palle Jensen
Volleyton ansvarlig
(mandagsholdet): Jens Kunoy

Telefon

E-mail

3076 9978
61632763
6071 4648

formand@vindinge-if.dk
kasserer@vindinge-if.dk
kimworch@icloud.com
motion@vindinge-if.dk
fodbold@vindinge-if.dk
gymnastik@vindinge-if.dk
rolfhchristensen@gmail.com
soren.stenlund@gmail.com
badminton@vindinge-if.dk
m@motorikogfysik.dk
esport@vindinge-if.dk
helle@joensson.dk

2980 7669
2579 3423
3053 1290
8111 4456
4030 8275
2063 2679
2165 0938
9375 1669
4244 1580
2943 4883
3076 9978

vifstotten@gmail.com
lgr@tunevej1.dk
pmo@live.dk
tonnya17@gmail.com
bjn@post12.tele.dk
pernillereinholdtmortensen@gamil.com
engquist@email.dk
mortentdamsgaard@gmail.com
jbci@regionsjaelland.dk
jens.boe.jacobsen@gmail.com
mevensen73@gmail.com

4126 1260

viften@vindinge-if.dk
sissewalther@gmail.com
ernst@joensson.dk

2324 9399

2238 8967
2555 0123

badminton@vindinge-if.dk
badminton.kasserer@vindinge-if.dk
badminton.senior@vindinge-if.dk

41 93 99 98

badminton.traener@vindinge-if.dk
palle65jensen@hotmail.com
jensdahlkunoy@gmail.com

VIF’tige numre
Betegnelse

Navn

Telefon

E-mail

Tim Hallgren
Allan Dyrlund
Jens Dahl Kunoy
Anders Nielsen
Ole Bendix

6163 2763

esport@vindinge-if.dk

Sportschef

www.vindingefodbold.dk
Vindinge IF Fodbold
Ole Schneider
Kasper Mark Jensen
Palle Schneider
John Hansen
Thomas Nedergaard Jensen
Rolf Christensen
Mark Nielsen
Ole Schneider

4088 9390
2825 6165
6161 7550
2239 0936
4137 1101
2324 9399
2260 0572
4088 9390

fodbold@vindinge-if.dk
kaver42@gmail.com
palleschneider1@hotmail.com
jhn@beierholm.dk
thomasnjensen@gmail.com
rolfhchristensen@gmail.com
mark.nielsen@stryhns.dk
fodbold@vindinge-if.dk

Webmaster

Sofie Witt

4245 1759

sofie@presuttiwitt.dk

Vindinge E-sport
Formand
Næstformand
Kasserer
Udvalg
Fodbold
Hjemmeside
Facebook
Formand
Seniorrepræs.
Oldboysrepræs.
Økonomirepræs.
Børneformand
Børneudvalg

Gymnastik
Formand

Håndbold
Formand
Næstformand:
Økonomi:
Medlemsreg./
trænerkontakt:
Motion
Formand
Udvalg

Marie Breum
Aase Frederiksen
Lisbeth Feddersen
Jeanette Freundlich
Steffen Bonde.

gymnastik@vindinge-if.dk

Michael Evensen
3076 9978
Simon Østergaard
5139 3847
Thomas Valbjørn Rasmussen 4226 0603

mevensen73@gmail.com
ostergaardsimon@hotmail.com
thomasvr@outlook.dk

Mikkel Engbo Jørgensen

mikkel.engbo@gmail.com

Jens Svane
Jes Siefert
Frank Blom

Motionscenteransvarlig
Morten Kragh-Sørensen
Medlemsadmin. Gert Møller
Medlems- og
økonomiansvarlig Mogens Ellegaard

3121 1989
2630 4729

motion@vindinge-if.dk
jes@siefert.dk
frank-bl@hotmail.com

4021 7522
4636 1533

mks@fjeldgruppen.dk
motion@vindinge-if.dk

5380 0541

mellegaa@stv50.dk

Eventuelle rettelser til VIF’tige numre bedes sendt til redaktionen, viften@vindinge-if.dk
Oktober 2021

Farvehuset
- mere end bare maling
Farvehuset i Roskilde er mere end bare maling.
Meget mere.
• GULV afdeling: tæpper, vinyl, linoleum mv. inkl. montering
• MARKISER inkl. montering
• SOL afskærmning, rullegardiner, plissé mv. inkl. montering
• MALER arbejde (i samarbejde med proff. malermestre)
• UDLEJNING af maskiner
• TAPET Sjællands største sortiment uden for København
• INDRETNINGshjælp (aftal tid i butikken)

KÆMPE specialsortiment, bl.a.

• LADY maling
• AUTOLAK specialtoning og 45.000 farver på spray
• LÆDER pleje og farve
• DEMIDEKK træbeskyttelse
• HUSHOLDNINGsartikler: møbelpolish, stoffarve, ståluld, bonevoks mv.

Vores gode service inkluderer

PRRAINSTI PRISGARANTI - det har vi altid haft - det bliver vi ved med at ha’.
GA

FAGUDDANNET personale - vi insisterer på at sende dig hjem med god vejledning
TID - vi har altid tid til at hjælpe dig, og til at kigge efter om der er flere på lager
VAREUDBRINGNING - Gratis i Roskilde
KUNDEKLUB - Heftige rabatter, gratis medlemsskab
TONEGARANTI - Vi justerer din farve indtil du er tilfreds

LOKALT ENGAGEMENT - Vi er lokale, bor lokalt og støtter det lokale.
Både erhvervsliv, kulturliv og ungdomsliv. Så når du handler hos Farvehuset, er
du med til at støtte det lokale.

Helligkorsvej 11 • 4000 Roskilde • Tel: 4636 1666 • farvehuset.dk • tapetmesteren.dk

