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Velkommen
Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening og Hovborg Ung-
doms- og Idrætsforening vil gerne fortælle om hvad vi har at 
byde på i løbet af  vinter halvåret derfor har vi  i fællesskab 
lavet denne folder med en masse gode tilbud ,så man kan 
holde sig  i gang når den mørke tid kommer.

L.G.U. og   H.U.I.F. Har igennem noget tid arbejdet på at få 
lavet nogle tiltag som vil gavne begge lokalsamfund især nu 
hvor vores unge mennesker går på samme skole, derfor har 
de forskellige udvalg i de to foreninger snakket sammen og 
lavet et program, hvor der er rig mulighed for at få sig rørt, 
og møde andre mennesker som har de samme interesser som 
en selv.

Det er vores håb at vi med dette tiltag har startet noget som 
kan gøre vores del af  kommunen endnu stærker ,og at andre 
vil få øjnene op for at de skal flytte til de to bedst Lokalsam-
fund i hele landet, for når vi står sammen kan vi klare alt.

Så kære borger bak op om jeres foreninger og deltag, gerne 
i flere ting, dermed bliver alle de frivillige vi har som træner 
og ledere rigtig glade.

Vi ses i Lindknud hallen eller Huset i Hovborg

Med venlig hilsen

L.G.U. og H.U.I.F      
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Gymnastik 2011-2012
Så er vi i gymnastikudvalget igen klar til en ny sæson med masser af  fart, sjov 
og glæde.

Sæsonen starter i uge 37, og afsluttes med vores opvisning lørdag d. 3. marts.
I år laver vi et forsøg med at holde opvisningen om dagen fra kl 15.00, da vi 
har fået mange opfordringer på dette. Det håber vi at I vil tage rigtig godt 
imod.

Vi holder ferie i uge 42, uge 51+52 og uge 7.

Vi er godt klar over, at fodboldsæsonen ikke er slut i uge 37, men vi har des-
værre ikke mulighed for at gøre det anderledes. Det er derfor helt okay, først at 
starte på gymnastik, når du er færdig med at spille fodbold. 

Mandag
Step
Sted: Hallen
Tid: 18.00-19.15
Leder: Jane Damgaard Povlsen
Tlf: 75388073
Pris: 500,-

Kom og prøv det!
De første 3 gange byder vi nye 
velkommen, og gennemgår roligt de 
forskellige trin.
Step er i familie med Aerobic,
vi arbejder på og omkring én Step 
bænk.
Step giver en effektiv fedtforbræn-
ding.
Derudover har vi styrketræning for 
maven og ryggen.
Vi afslutter med udstrækning for hele 
kroppen.

       - Brug én aften på dig selv!

Tirsdag
Krummerne
3-5 år
Sted: Gymnastiksalen
Tid: 16.30-17.30
Leder:  Charlotte Hansen
Hjælpetrænere: Lise Knudsen, Gitte 
Mahler & Helle Elsborg
Tlf: 75388142 
Pris: 325,-

Hej friske piger og drenge!
Så er vi klar til at lave en masse spæn-
dende og sjov gymnastik. 
Vi skal spille, synge, springe og lege 
både med og uden redskaber. Vi vil i 
år også prøve en smule rytmisk gym-
nastik. Vi håber du har lyst til komme 
og lege med os!



5

Onsdag
Forældre/barn.
Fra 1-2 år
Sted: Gymnastiksalen.
Tid: 16.30-17.30
Leder: Heidi Keller
Hjælpetrænere: Tanja Christensen
Tlf: 23267190
Pris: 325,-

Da sommeren snart er slut og dagene 
bliver kortere, så kan vi se det er ved 
at blive gymnastiktid.
Så til alle friske og aktive børn samt 
deres forældre, der har lyst til en times 
hyggeligt samvær: Kom og vær med 
til gymnastik enten inde eller ude, alt 
efter hvad vi finder på…

Onsdag
Friske Tøser 
0.-3. Kl.
Sted: Hallen
Tid: 17.15-18.30
Leder:  Rikke Hansen
Hjælpetrænere: Mathilde From & 
Lasse Mølsted
Tlf: 21608531 
Pris: 325,-

Hej friske tøser 
Så går vi igang med endnu en sjov 
gymnastik sæson. På holdet kom-
mer vi til at lege, lave rytmisk gym-
nastik, springe en masse og lave en 
flot opvisning i slutningen af  året. 
Og i fællesskab vil vi få rigtig mange 
gode gymnastik oplevelser sammen. 
Vi er her tre friske trænere, som er 
spændte på at møde jer, og glæder os 

til at undervise/have det sjovt med jer 
- derfor håber vi også i er klar på at 
have det sjovt med os :-) 
Kom frisk - for det her bliver kanon! 

Onsdag
Junior Piger
7 Kl – 18 År
Sted: Hallen
Tid: 18.30 - 19.45
Leder:  Majbrit Andersen & Julie 
Petersson
Tlf: 23608159
Pris: 675,- (inkl. dragt og weekend-
træning)

Vi er to friske piger, som er klar på at 
lave noget god, udfordrende og sjov 
gymnastik med jer. Vi skal arbejde 
med både den rytmiske gymnastik 
men også springe. I løbet af  året laver 
vi en sjov ryste-sammen-weekend med 
drengene og en træningsweekend, så 
vi kan fyre en kanon opvisning af  i 
marts. Vi har fællestræning ca. en gang 
om måneden om torsdagen kl.20.15-
22.15. Vi glæder os til at se dig, det 
bliver godt.

Onsdag
Junior Drenge
Fra 7 Kl – 18 År
Sted: Hallen.
Tid: 19.45 – 21.00
Leder: 
Tlf: 
Pris: 675,- (inkl. dragt og weekend-
træning)

Vi arbejder på at få nogle drenge 
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trænere på holdet, så mød op til første 
træning så har vi mere information.

Torsdag
Krudtuglerne
Fra 3-4år
Sted: Gymnastiksalen.
Tid: 16.15-17.15
Leder: Anne Olsen & Helle Olesen
Hjælpetrænere: Kim Rehmeier
Tlf: 42364584/27828973
Pris: 325-
Krudtuglerne er et hold, hvor du selv 
skal lave gymnastik.
Vi skal lege med redskaber og med 
hinanden og alt muligt 
andet. Lyder det som noget for dig, så 
kom og vær med… Så kan dig og dine 
kammerater få nogle sjove og spæn-
dende timer sammen med os...

Vi ses. 
Torsdag
Friske fyre
0.-3. Kl.
Sted: Hallen
Tid: 16.15-17.30
Leder:  Brian Holm
Hjælpetrænere: Brendan Daley og 
Lene Hansen
Tlf: 75388041 
Pris: 325,-
Hej drenge! Nu er tiden kommet 
hvor vi igen skal lave en masse sjov 
gymnastik. Så kunne du tænke dig at 
komme og springe, lege og lave en 
masse andre sjove ting, så er dette 
hold lige noget for dig. Der er ingen 
krav om niveau. Du skal blot have lyst 
til at komme og have nogle sjove og 

lærerige træninger sammen med os og 
andre kammerater på din egen alder. 
Der bliver tilbudt drengelejr i løbet af  
sæsonen. Vi håber du vil komme og 
have en masse sjov med os!
Vi glæder os til en spændende ny sæ-
son med dig. 

Torsdag
Mini Junior
4.-6. kl.
Sted: Hallen
Tid: 17.30-19.00
Leder:  Anne Olsen og Helle Olesen 
og Lars Skarrup
Hjælpetrænere: Nikolaj Frederiksen
Tlf: 42364584/27828973 
Pris: 650,- (inkl. dragt)

Hej Drenge og Piger. 
Så er vi igen klar til at starte Mini 
Junior op. Vi skal lave en masse sjovt 
gymnastik og selvfølgelig også en 
masse spring. 
Vi skal også igen til Skibelund efter-
skole og bruge deres nye springsal .
Kom og vær med til en fed sæson, vi 
glæder os til at se jer. 
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Moderne 
pardans
Moderne pardans for voksne holder 
pause i år, men vende formentlig til-
bage til næste år.

Håber vi alle ses til vores oktoberfest 
den 8. oktober.

Venlig hilsen
Håndbold/danseudvalget
Lindknud

Dans for sjov
I år er der dans for sjov for børn fra 4 
år og op.

Opstart den 15. september 2011
i Lindknud Gymnastiksal fra kl. 17.30 
til 18.30

Instruktør: Susanne Schøneberg.
Hjælpeinstruktører: Jannie og Ka-
thrine

Der danses hver torsdag fra kl. 17.30 
til 18.30

Vi skal danse Zumba, Hip Hop, Jazz, 
morderne og have det rigtig sjovt. Vi 
glæder os til at se rigtig mange danse-
glade børn. 

Pris for hele sæsonen : 275 kroner
Vi holder fri i uge 42 + uge 7. 

Venlig hilsen 
Håndbold/danseudvalget.

Nyt fra 
gymnastikudvalget i Hovborg
Vi arbejder på at oprette to hold, forælder/barn og børnehaveholdet med start 
fra uge 43. Da vi endnu ikke har fundet trænere, kan vi ikke melde noget en-
deligt tidspunkt ud endnu. Der vil blive blive sat opslag op i børnehaverne og i 
HUIFbladet når vi har tider endeligt på plads.
I den forbindelse søger vi ledere for netop disse to hold, så ring endelig til 
Jens Kamp (30 28 44 80) hvis du har lyst.

Venlig hilsen
Gymnastikudvalget HUIF
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Håndbold
I år bliver der mulighed for, at bør-
nene kan spille indendørs håndbold i 
vinterhalvåret.

Vi starter den 30. august 2011 kl. 
17.00 – 18.00, og træner herefter tirs-
dag kl. 17.00 – 18.00 i hallen.

Træner: Heidi Bock og Pia Nielsen.
Afhængig af  tilslutningen tilmelder vi 
hold til turnering. 

Vi håber på at en masse kendte og nye 
håndboldspillere.

Pris: 375,00 kr.

Venlig hilsen
Håndbold/danseudvalget

 Svømning
Så starter vi igen på en ny sæson med 
familiesvømning.

Vi svømmer om søndagen fra kl. 17.00 
til 18.00 i Vejen Idrætscenter i den sidste 
offentlige åbningstime. Ifølge aftale må vi 
være i vandet til k. 18.00, før vi skal op.

Sæsonen starter  den 25. september 2011 
og vi slutter den 25. marts 2012.

Vi vil gerne opfordre bedsteforældrene til 
at komme med familien i svømmehallen, 
for vi har en hyggelig stund, når vi er der.

Kontingent:
Enlige  200,- kr.
Par  325,- kr.
Familier max. 3 pers. 500,- kr.
Familier over 3 pers. 600,- kr.
Bedsteforældre (pr.pers.) 145,- kr.
Gæster pr. gang  15,- kr.

Man tilmelder sig ved at troppe op den 
første aften i svømmehallen og skrive sig 
selv og familien på en liste, der ligger i 
omklædningsrummet. Så får man senere et 
girokort på kontingentet udleveret.

Svømmeudvalget består af:
Gitte & Mette Marie

Vi håber at se dig !
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Velkommen til 
BADMINTON 
sæsonen 11/12 
 

BØRNE OG UNGE

Som noget nyt har vi valgt at alt børn 
og unge badminton kommer til at 
foregå i huset i Hovborg, da vi mener 
at det er vigtig at vi bliver nogle flere 
til at dyrke denne fantastiske sport. 

Opstartsmøde Hovborg
Vi holder opstartsmøde mandag d. 19. 
september kl. 19.00 i Huset i Hov-
borg. 

Så har du lyst til at spille badminton, 
så mød op og meld dig til. Vi vil også 
snakke lidt om muligheden for at stille 
op til stævner, hvis man har lyst til 
det.

Vi laver 2 hold. De yngste spiller man-
dage fra 15.15-16.15, og får Magnus 
Jacobsen som træner. De ældste spiller 
mandage fra 16.30 – 17.30, og får 
Tobias Hove Jensen og Rasmus Haahr 
Jensen som trænere.

Der er mulighed for at låne en ketcher 
til de første par træningsaftener, hvis 
du ikke har en.

Prisen for hele sæsonen er kun 350,- 
pr. person. Opstart er i uge 39.

 

 

 

MOTIONSSPILLERE
 
Der vil i år være mulighed for at spille 
motionsbadminton i både Lindknud 
og Hovborg. Tiderne og tilmelding er 
således: 

Lindknudhallen 
Onsdag fra kl. 20.00 til kl.23.00
 
Fredag fra kl 16.00 til kl 23.00
 
Der er også mulig at få en tid lørdag 
eller søndag ring og forhør nærmere.
 
Kontigent: kr. 900,oo pr. bane.
 
Bestilling af  baner til 
Jan Erik Hansen på
tlf. nr. 75 38 82 34

Hovborghallen
Mandag 19.00-22.00
Tirsdag 18.00-20.00
Torsdag 19.00-22.00

Kontingent 900,- pr. bane (for en 
ugentlig time)

Opstart i uge 39.

Booking af  baner kan ske til Tina 
Jensen på tlf. 30256149
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Hovborg/Lindknud fodbold

Træningstider  efterår

Årgange fra 2003 til 2007 
piger og drenge tirsdag kl. 17.00- 
18.00 på Lindknud stadion.
Trænere Alex Didriksen og Kurt V. 
Sørensen

Årgange fra 1998 til 2002 
piger og drenge tirsdage kl. 17.00 – 
18.30 på Lindknud stadion
Trænere Tommy Olsen og Bent Olsen

Årgange fra 1995 til 1999 
drenge, træner tirsdage kl. 19.00- 
20.30 på Hovborg stadion.
Træner Tommy Bech

Fredags træning på Hovborg stadion:

Årgange 2007 til 2004 
kl. 13.30 – 14.30
Træner Morten Sørensen og Kurt V. 

Årgange 1998 til 2003 
kl. 15.00 – 16.15
Trænere Morten Sørensen, Marlene 
Mourik og Magnus Jacobsen.

Fredagstræning giver mulighed for at 
træne EFB teknikmærke i forskellige 
niveauer alt efter evne. 

Eksamen foregår i Esbjerg sidst i sep-
tember. Dette er dog valgfrit for den 
enkelte spiller.

Indendørs 
fodbold 2011/2012
Opstart i uge 43. 

Ungdomsafdelingen har booket Lindknud hallen 
mandage 17.00-18.00 og tirsdage kl. 18.00- 19.00.

Træningstider i Hovborg hallen: Onsdage fra 
17.00-19.00 og fredage fra 13,30-17.00. 
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Indendørs 
fodbold i Lindknud
2011/2012

Brørup sparekasse-cup er fastlagt fra 
fredag d. 27. januar til søndag d. 29. 
januar 2012.

Fredag og lørdag spiller damer, mix, 
senior, oldboys.

Søndag afvikles DGI s minihalstævne. 
Det er et stævne for de små rækker, 
og var en stor succes i år igen.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte fodboldudvalget.

Vi ses.

Hilsen

Fodboldudvalget Lindknud

Så er det igen tid til indendørs fod-
bold, sæsonen starter i uge 43, og der 
spilles hver mandag fra kl. 19.30. Der 
vil igen i år være fodboldturneringer i 
følgende rækker:

Senior
Oldboys
Oldboys 40+
Damer (nyt)

Vi vil i år forsøge at udvide inden-
dørssæsonen med en dameturnering 
hver 3. tirsdag. Så er der nogle piger/
damer som ønsker at holde formen 
ved lige med en gang fodbold, er alle 
velkomne til at deltage.

Prisen for at deltage er 550,00 kr. pr. 
hold, og holdene skal tilmeldes ved 
Kim Rehmeier på tlf: 30115640, eller 
Henrik Andersen på tlf: 23324389, 
senest d. 10. oktober 2011.

Der vil selvfølgelig også være bør-
nefodbold til vinter. Hvilke hold og 
tiderne vil komme senere i Lokalbla-
det, i skolen samt i Brugsen. Men som 
udgangspunkt er der ikke ændret i 
tiderne siden sidste år.

Brørup sparekasse-Cup 2012
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Hovborg Fitness 
sæson 2011/12
Hovborg Fitness tilbyder i sæson 2011/12 Fitness, Ungdomsfitness, Spincykling 
og Zumbadance. Vores sæson starter i uge 40, men du kan allerede komme og 
afprøve de mange aktiviteter ved

Åbent hus søndag den 18.september 
fra 10.00 til 13.00 i Huset i Hovborg

Der vil her være mulighed for ½ times deltagelse i hver af  aktiviteterne, hvor 
du kan afprøve, om det kan være noget for dig.

UngdomsFitness
6. klasse til 15 år
Sted:  Huset i Hovborg
Tid: Mandag 18-19
Leder:  Bente Leerskov
Tlf.: 29866508
Pris:  300,- kr. for perioden til jul
 300,- kr. fra jan. til april 

Alle Fitness centre har en nedre 
aldersbegrænsning. Imidlertid ved vi, 
at der er mange større børn, som er 
meget interesserede i Fitness, så vi har 
taget konsekvensen og tilbyder derfor 
UngdomsFitness allerede fra 6. klasse. 

Fitness
15 – 99 år
Sted:  Huset i Hovborg
Tid:  Alle dage: 06.00-21.00
Leder:  10 instruktører med 1-2 på  
 vagt mandage og torsdage fra  
 19.00 –  21.00 og lørdage efter  
 aftale.
Daglig leder: Kristina Starup
Tlf.: 30239900
Pris:  Halvårskort: 800,- kr.
 Helårskort: 1200,- kr.
 Nøglebrik: 100,- kr.

Hovborg Fitness har et indbydende 
lokale med alle nødvendige maskiner 
og vægte – alt i meget høj kvalitet. Vi 
har tilknyttet fysioterapeut, hvis du 
har specielle behov for træningspro-
gram. Hvis du er interesseret kan du 
blot møde op en mandag eller torsdag 
aften, hvor der er instruktørbeman-
ding. Her kan du få en prøvetime og 
evt. foretage indmelding med udleve-
ring af  nøglebrik. Nemmere kan det 
ikke være!
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Spincykling
10 - 99 år

Sted:  Huset i Hovborg
Tid: Unge 10-15 år: 
 Torsdag 16.45-17.45 
 Voksenhold 1: 
 Mandag 06.00-6.45
 Voksenhold 2:
 Torsdag 17.45-18.45
Leder:  Anita Nielsen / 
 Dorthe Madsen
Tlf.: 21493914 / 23603973 
   (også for tilmelding)
Pris:  300,- kr. fra uge 40 til jul
 300,- kr. fra jan. til april

Vi købte i 2010 i alt 12 spincykler af  
en rigtig god kvalitet. Den første sæ-
son har været en succes, som vi gerne 
vil videreudvikle. Kom og vær med 
og få din kondition forbedret mærk-
bart. Der er kun få ledige pladser, så 
derfor tilmelding efter ”først til mølle 
princippet”.

Zumbadance
10 – 99 år

Sted:  Huset i Hovborg
Tid: Tirsdag 20.00 – 20.50
Leder:  Lena Vesterholm / 
 Anja Mølholm
Tlf.: 22408321 / 22667288

Pris:  300,- kr. fra uge 40 til jul
 300,- kr. fra jan. til april

Zumbadance i Hovborg var sidste år 
en kæmpe-succes med ca. 70 delta-
gere. Det gentager vi meget gerne 
i kommende sæson med de samme 
ledere som sidste år. Kom og vær med 
og få pulsen og humøret helt op at 
ringe! Tilmelding sker blot ved frem-
møde til en danseaften.

Lindknud Ungdomsklub
Her er et tilbud til vores unge mennesker i Lindknud og Hovborg for at mødes 
på tværs for at hygge sig og lære hinanden bedre at kende.

Alle torsdage ( følger skoleferien )Åbningstider: 18:30 til 21:30
Fra 3 til 10 klasse. Pris: 150 pr. sæson

Du kan bla deltage i :
marathondans, halloween, julefrokost, juleklippedag meget mere
Derudover vil der hver gang være: Wii, hygge, musik, kiosk, spil, m.m

Kontaktpersoner: Pia 25757309 eller Rikke: 28314498
Vi ses L.G.U,s Ungdomsklub
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Lindknud Gymnastik & Ungdomsforening

Hovedbestyrelse :
Formand            Jan Erik Hansen    Vinkelvej 16       75388234
Næstformand     Tommy Olsen        Erhvervsvej 1     75388241
Kasserer             Michael Nielsen    Læborgvej 60     75388914
Sekretær             Lene Hansen         Favrkovvej 40    28709472
Medlem              Pia Frederiksen     Okslundvej 36    25757309

Aktivitetsbestyrelse/kontaktpersoner
Fodbold             Kim Rehmeier     Vinkelvej 6          30115640
håndbold/Dans  Randi Andersen    Kidholmvej 4      75388227
Gymnastik        Karina Sørensen    Lindknudvej 39   51295838
Badminton        Kasper Hansen      Favrskovvej 40    27578172
Fest                   Peter Frandsen       Bækkevej 6         75388754
Ungdomsklub   Pia Frederiksen      Okslundvej 36     25757309   
Svømning         Gitte Nielsen         Læborgvej 47      75388188

Hovborg Ungdoms & Idrætsforening

Forretningsudvalg:
Formand :Poul Hansen 7539 6170
Næstformand :Tove Burkal 7539 6454  
Kasserer :Dorte Povlsen 7538 8350
Øvrige :Kurt Vad Sørensen 7539 6201 

Udvalgsformænd:
Badminton : Tina Jensen 3025 6149
Billard : Mogens Kjær Poulsen 7539 6275
Cykel : Dorthe Madsen 7539 6326
Fest : Søren Ramsgaard 2331 2516
Fitness : Nicolaj Pedersen 7539 6767
Fodbold : Kurt Vad Sørensen 7539 6201
Friluft : Forretningsudvalget
Gymnastik : Jens Kamp 9813 1413  
Håndbold : Jens Kamp 9813 1413
Kroket : Erik Hansen 7539 6317
Teater : Holger Larsen 7539 6501
Tennis  : Christian Christiansen 2426 7694

Redaktionen : Ingrid Roed 7539 6468
                           : Susanne Alexandersen 7516 8197






