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25 Års Jubilæum
Af Marianne Loldrup
I 1986 blev Lavias svømmere på
Søndre beriget med 2 personer, som
trofast og engagerede har sørget for
at svømmerne. Personerne er Nanny
og Henny.
For Hennys vedkommende startede
det med, at Viborg kommune aflønnede Henny for at være personlig hjælper for en fysisk handicappede kunne
deltage i svømmeaktiviteterne.
Men der var behov for flere hjælpende
hænder. Daværende formand Orla
Dalmose tog kontakt til Sct. Georgsgildet m.h.p. på at skaffe frivillige hjælpere til flere af Lavias aktiviteter. Dette
medførte, at svømmeafdelingen fik
2 nye hjælpere og den ene af disse
var Nanny. Og Nanny har nu sammen med Henny været i tro tjeneste i
25 år. I slutningen af 80´erne fik Lavia
forhandlet en kommunal støtte ordning
til handicapidræt på plads. Fra dette
tidspunkt kunne foreningen kontraktansætte hjælpere til foreningsarbejdet,
således at hjælpere kunne få dækket
omkostninger m.v. ved at udføre hjælperarbejdet. Men det er bestemt ikke
den aflønning, der har holdt disse 2
damer ved jobbet. Nej, de har begge
en stor iver og interesse for at gøre det
muligt for handicappede at boltre sig i
vandet og have et samvær, som giver
livskvalitet. Nanny har endvidere påtaget sig administative opgaver i forhold

til Lavias bestyrelse: hun har påtaget
sig poster som formand for svømmeafd., kasserer og sekretærfunktion.
Eksempelvis har det også været Nanny
og Henny, der har haft tilbagevendede
gøremål at sørge for livreddere til torsdagssvømmerne, og det har bestemt
ikke altid været nemt..
2011 er i EU udnævnt til frivillighedens
år, og Nanny og Henny er 2 gode repræsentanter for den frivillighed, der
er udøvet i svømmehallen på Søndre
Skole. Jeg er sikker på, at alle, der
igennem årene har fået hjælp af Nanny
og Henny, er dybt taknemmelige for
deres indsats. Som svømmer kan
du møde hver torsdag eftermiddag i
svømmehallen og være sikker på at
der er hjælp til omklædning, bad m.v.,
og der er hjælp i vandet. Badestole er
sat frem, der er sørget for livredder,og
en gang om månden er der sågar også
sørget for kaffe og kage efter svømningen. Sidstnænte er en aktivitet, der »
benævnes som ”socialt samvær”. Her
synges en sang eller to, her drøftes
små og store ting og alt dette giver
en samhørighed blandt svømmere og
hjælpere. Ved jule – og sæsonafslutning sørger Nanny og Henny for ekstra
hyggelige sammenkomster. Og alt det
har de gjort i 25 år, det er da unikt.
En stor tak til jer begge.
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Generalforsamling - Lavia Viborg
Indkaldelse til Generalforsamling
i LAVIA Viborg
tirsdag den 22. marts 2011 kl.
17.00 på Borgerhuset Stationen,
Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg
Lokale 4.
Vi starter med at smørrebrød kl. 17.00
og generalforsamlingen starter kl.
17.30.
Dagsorden:
1.
2.
2 a.
3.
4.
5.		
		
		
		
		
6.		
6 a.
		
7.		

Tilmelding til smørrebrød senest den
8. marts 2010 til Allan Jensen. Mail:
LotteAllan@vip.cybercity.dk eller tlf.
9753 5010.
Vedrørende punkt 6 indstiller bestyrelsen at kontingentet fortsætter uændret
med 500 kr. for ½ år og til punkt 7 at
kontingentet for yderligere idrætsgren
fastsættes til 250 kr. for ½ år.
Hovedbestyrelsen i Lavia
Allan Jensen
formand

Valg af dirigent
Formandens beretning
Idrætsudvalgenes beretning
Regnskab
Forslag
Valg – Der vælges formand i
lige årstal for en 2-årig periode og der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant
for en 1-årig periode.
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent pr.
idrætsgren.
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes
skriftlig til formanden senest den 8.
marts 2010.
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3 runde af FM-turneringen
i kørestolsbasketball
Af Morten Elmholt
I weekenden blev 3. runde af FMturneringen i kørestolsbasket afviklet
i Odense. Der var på forhånd lagt
op til nogle spændende kampe, ikke
mindst mellem de to tophold Århus og
Viborg, der inden weekendens runde
stod lige på point.
Første kamp ved weekendens runde
stod mellem hjemmeholdet Odense
og gæsterne fra Århus. Det blev en
spændt start, hvor stillingen efter første periode var 4-6, og de to hold fulg-

tes også godt ad indtil midt i anden
periode med stillingen 10-14. Herefter
trak Århus fra og vandt kampen mod
Odense med pointene 24-57.
Den anden kamp ved weekendens
runde af FM-turneringen var kampen
om førstepladsen i den samlede stilling mellem Viborg og Århus. Der blev
dog aldrig den store tvivl om kampens
resultat, da Viborg fra start lagde sig
i front med pointene 17-10 efter første
periode, og en halvlegs stilling på hele

38-14. Dermed ser det ud til at Viborg
har rystet sidste rundes nederlag til
Århus af sig. Kampen endte med resultatet 66-40 og Viborg ser dermed
ud til at være favoritter i den samlede
stilling med kun en FM-runde tilbage.
Den sidste kamp ved weekendens
FM-runde stod mellem hjemmeholdet Odense og gæsterne fra Viborg.
Heller ikke i denne kamp var der tvivl
om resultatet på noget tidspunkt.
Gæsterne fra Viborg lagde stærkt fra
start med pointene 4-19 efter første
periode, hvorefter Viborg foretog flere
udskiftninger for at give plads til nogle
nye spillere. Kampen var herefter mere
jævnbyrdig, men Odense kunne dog

ikke nå Viborg og kampen endte med
resultatet 25-54 i Viborgs favør.
Dermed er den samlede stilling inden
sidste runde i FM-turneringen at Viborg er tilbage i front med 16 point,
mens forfølgerne fra Århus følger efter
med 14 point, Odense indtager tredjepladsen med 6 point. Fjerde og sidste
runde af FM-turneringen afholdes
lørdag den 19. februar i Viborg, hvorefter forbundsmestrene 2010/2011
kåres. Resultater og informationer om
kørestolsbasket kan findes på www.
kørestolsbasket.dk eller på www.
viborg-dunkers.dk

»
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Stilling i Danmarksmesterskabet
2010/2011
Placering

Hold

kampe

Vundne

Tabte

Mål forskel

Point

1.

Viborg

6

5

1

+125

16

2.

Århus

6

4

2

+26

14

3.

Odense

6

0

6

-151

6

9

Nyt fra bowling

Af Svend Aage Clemmensen
Fredag d 26/11-10 afholdt vi vores
julefrokost i bowl”n fun. Festen forløb som sædvanlig godt men bare
med et lille men: Johans mor blev
desværre syg midt under festen og
måtte indlægges, det vidste sig til
alt held, at det ikke var alvorligt, men
det satte dog lige en lille stopper for
festen. Så efter en velfortjent juleferie starter vi igen. De nye trænings
datoer er

7/2-11
14/2-11
21/2-11
28/2-11
7/3-11
14/3-11
21/3-11
28/3-11
4/4-11
11/4-11
18/4-11
25/4-11 Ingen træning påske
2/5-11
9/5-11
16/5-11
23/5-11
30/5-11
6/6-11
13/6-11 ingen træning pinse
20/6-6
27/6-1
Husk at træning er mandage fra kl 19,0020,00
HUSK AT MELDE FRA HVIS I IKKE KOMMER
Tel. 8661200-40556819
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Nyt fra el-hockey
Af Helle Georgi - formand
Så er det tid til at gøre status i Elhockey turneringen.
Vores 1. division har spillet 3 stævner
og har dermed det sidste stævne tilbage den 5. - 6. marts.
Som det fremgår af nedenstående
stillingsoversigt, ligger Viborg på en
6. plads, mens Skive-Viborg lukker
rækken af på sidstepladsen.
Ifølge reglerne i el-hockey går de 6
bedst placerede hold i 1. division videre og spiller super-cup, mens de

2 sidste i rækken skal spille op- og
nedrykningsspil sammen med de 2
bedst placerede fra 2. division. Det
dårligst placerede hold fra 1. division skal altid rykke ned – og ifølge
reglerne kan begge 1. divisionshold
risikere at rykke ned, mens de to hold
fra 2. division kan rykke op i landets
bedste række.

Til det sidste stævne i marts skal Viborg møde Orient Red Bulls 1, Århus
Rolling Tigers 1, Orient Red Bulls 2,
Århus Rolling Tigers 2 og Borup 1.

Stilling 1. division pr. 16/1 2011
Hold

K

V

U

T

Mål

P

Aalborg Racing Panthers 1

9

8

1

0

42-2

25

Orient Red Bulls 1

9

7

1

1

40-3

22

Århus Rolling Tigers 1

9

7

0

2

29-8

21

Orient Red Bulls 2

9

4

0

5

17-16

12

Århus Rolling Tigers 2

9

3

0

6

9-22

9

Viborg

9

2

2

5

11-29

8

Borup 1

8

1

1

6

6-36

4

Skive-Viborg

8

0

1

7

3-41

1
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Med kampe mod holdet lige over
og lige under Viborg bliver det rigtig
spændende at se, hvordan holdet
denne weekend kan få afsluttet turneringen.
Skive-Viborg skal i marts-stævnet
møde Orient Red Bulls 1, Århus Rolling Tigers 1, Orient Red Bulls 2, Århus
Rolling Tigers 2 og Borup 1, så det bliver også et svært for dette hold, hvis
de skal ende blandt de 6 bedste.
Men i sport kan alt jo ske – man må
bare være klar på dagen!
Viborg’s hold i 3. division er netop
kommet halvt igennem turneringen i
skrivende stund. Som det fremgår af
stillingsoversigten er det endnu ikke

blevet til point, men det er også første
sæson, hvor holdet er i turnering, så alt
er nyt og svært. Næste højdepunkt for
holdet er uden tvivl, at næste stævne
afvikles på hjemmebane i Rødkærsbro Hallen den 29. januar 2011. Det
er altid meget spændende at spille
hjemme, hvor man så har mulighed
for at familie, venner og kammerater
kommer og overværer en eller flere
kampe denne dag. Det giver måske
lidt flere ”sommerfugle i maven”, men
er også med til at motivere til en ekstra
indsats for at gøre det godt.
Herfra skal lyde et stort held og lykke
med resten af turneringen.

Stilling 3. division nord pr. 16/1 2011
Hold

K

V

U

T

Mål

P

Herning

5

5

0

0

36-1

15

Skive Black Wolves 2

5

3

0

2

15-12

9

Århus Rolling Tigers 4

3

1

0

2

6-8

3

Viborg 2

5

0

0

5

2-38

0
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Juleafslutning - for svømmerne
Vi holdt vores juleafslutning torsdag d.
16.12. 2010 på restaurant Pavarotti i
Viborg. Vi var 17 deltagere (svømmere
og hjælpere).
Svømmerne fik sagt tak til deres hjælpere, med hyggeligt samvær, mad,
kaffe og små julehilsener. Vi sang
også fødselsdagssang for Hannes far.
Meget hyggelig aften. Der har været
en god svømme-sæson. Nanny har
som sædvanligt haft styr på trop-

perne. Tak for der store arbejde, hun
gør. Arne og Jens Jørgen er vendt tilbage efter en sygdomsperiode, dejligt
at se dem begge igen. Så har vi fået
en ny svømmer, Hanne, velkommen
til hende og hendes mor. De øvrige
hjælpere Henny, Per, Frank og Ole
skal også have en stor tak, uden dem
ingen svømning.
M.v.h.
Tonny J. Mortensen
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Referat fra bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde i
Lavia onsdag den 12. januar 2011
i Hald Ege Hallen
Fra bestyrelsen: Allan Jensen, Birgit Holdt, Per Nielsen, Svend Aage
Clemmensen, John Hinrup, Henning
Sørensen.
Afbud: Helle Georgi, Nanny Jørgensen og Jens Holst
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden, herunder hjælperfest. Det er ikke
længere muligt at holde bestyrelsesmøder på VUC. Kantinebestyreren er ophørt.Den 9.2.
skal rugby og el-hockey deltage

Handelsfirma

Finn Bach
Industrivej 22 • 8800 Viborg
Tlf. 20 33 02 16
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med opvisning i forbindelse med
dobbelthåndboldkamp VHK i
Stadionhallen. Det undersøges
om generalforsamling kan holdes
på Stationen. Bestyrelsesmøder
kan holdes i Hald Ege Hallen på
onsdage. Nanny og Henny har
25 års jubilæum i svømning –
tages med i bladet af Marianne.
Hjælper festen søges afholdt
den 11. marts. Bestyrelsesmøde
kl. 17 – bowle kl. 18 – spise kl.
19. Nærmere når det er endeligt af talt.Licenser drøf tet.
3. Nyt fra kasserer/økonomi. Vi har
en god økonomi, der kan søges
om evt. redskaber til svømning
og bowling. Vi har for 2010 fået
kørselstilskud fra DHIF, der er
fordelt til afdelingerne Vi får sædvanligt tilskud fra Viborg Kommune i 2011. Forretningsorden

for 2011 gennemgået, rettes
hvad angår kørsel. Birgit medsender sammen med referat.
4. Bladet – Der skal sendes materiale
til Marianne i denne uge. Afdelingerne opfordres til at huske materiale til bladet løbende. Kan bladet
sendes som PDF-fil.? Birgit spørger.
5. Generalforsamlingen– fastsættes til tirsdag den 22. marts,
såfremt der kan findes egnet
lokale. Se indkaldelsen i LaviaNyt og på www.lavia-viborg.dk
6. N y t f r a i d r æ t s u d v a l g e n e .
Bowling – der er vinterpause, starter igen i februar, nogenlunde placering i turneringen.Basket -Har
været til turnering i Køln – og vandt

alt. Har fået tilskud på 90.000
kr. fra fonde til tur til Canada.
Peter Dahl har søgt midlerne.
Go-cart og atlektik – Allan Horn
gennemførte Berlin marathon på
cykel – de sidste km. På fladt dæk.
V a r m t v a n d s s v ø m n i n g – i n g e n n y h e d e r.
Rugby – julefrokosten blev holdt
på Egtmondhøjskolen. I foråret skal der deltages i turnering i Køln og Amsterdam. DMturneringen går ikke så godt.
7. Evt. -næste møde. Næste møde i
tilknytning til hjælperfest
Referat Birgit Holdt

Generalkommandoen
Sct. Mathias Gade 96 B • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00 • Fax. 86 60 06 49
post@leoniadvokater.dk
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Idrætsaktiviteter 2011
I handicapidrætsforeningen LAVIA er det muligt, at dyrke forskellige
idrætsaktiviteter for fysisk handicappede i alle aldre.
LAVIA ønsker gennem idrætsaktiviteter at fremme den enkeltes velvære og skabe socialt netværk.
Idræt kan være en god hjælp til at komme i bedre fysisk og psykisk
form og dermed forbedre livskvaliteten
Idrætsaktiviteterne tilpasses den enkeltes behov og ønsker.
I nogle idrætsgrene er der mulighed for at deltage i turneringer.
Hjælpere kan deltage efter aftale.
Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idrætdsforbund med ca.
130 medlemsforeninger. LAVIA Viborg har ca. 130 medlemmer.
Optagelse i idrætsaktiviteten sker ved henvendelse til kontaktpersonen
for den ønskede aktivitet.

Bladudvalg:
Marianne Loldrup · Amtmandshøjen 5 · 8800 Viborg
tlf. 8667 4525 · E-mail: a.loldrup@gmail.com
Annonceekspedition:
Handicapidræt · Søballevej 2D, Veng · 8660 Skanderborg
Tlf. 86 95 05 92
Layout og tryk:
FL Tryk · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 70 22 18 70
Deadline for LAVIA NYT:
Nr. 2 - 2011: 5. april 2011
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Kørestols-basketball
Tirsdag kl. 19.00–22.00
Amtsgymnasiets sal
Skaldehøjvej • 8800 Viborg
Kontakt: Per Nielsen
Glatved Strandvej 47
8444 Balle
Tlf. 2346 8687
E-mail: mga@c.dk
Bowling
Mandag kl. 19.00–20.00
Bowl’n’Fun • Tingvej
8800 Viborg
Kontakt:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69
8800 Viborg
Tlf. 8661 2009
E-mail:
svendaageanitaclemmensen@os.dk
Varmtvandssvømning
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6 • 8800 Viborg
Onsdag kl. 15.00–16.00
og 16.00–17.00
Torsdag kl. 14.00–15.00
og 15.00–16.00
Torsdag kl. 17.00–18.00
18.00–19.00 og 19.00–20.00
Kontakt: Birgit Holdt
Nørremøllevej 44 • 8800 Viborg
Tlf. 8662 0949

Kørestolsrugby
Onsdag kl. 18.00–20.00
Hald Ege Hallen
Birgittelystvej 2 • 8800 Viborg
Kontakt: Henning Sørensen
Firehøjvej 12 • Vester Alling
8544 Mørke
Tlf: 8649 2304
El-hockey
Børne- og ungdomshold
Fredag kl. 16.30–18.00
Rødkærsbrohallen
Brandstrupvej 25
8840 Rødkærsbro
Kontakt: Helle Georgi
Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro
tlf. 8665 9253
E-mail: georgi@mail.tele.dk
Atletik og Go-kart
Træning og løb efter aftale
Kontakt: John Hinrup
Klitfyrren 20 • 8620 Kjellerup
Tlf. 8688 2378
Svømning
Torsdag kl. 17.00–18.30
Søndre Skole
Koldingvej • 8800 Viborg
Kontakt: Nanny Jørgensen
Baldersvej 17 • 8800 Viborg
Tlf. 8662 4142
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Lavia Viborg

Foreningsoplysninger bestyrelse
Formand:
Allan Jensen • Jernbanevej 60
Nr. Søby • 7840 Højslev
tlf. 9753 5010 • mobil 4011 4981
Mail: Lotteallan@vip.cybercity.dk
Næstformand:
Henning Sørensen • Firehøjvej 12
Vester Alling • 8544 Mørke
tlf. 8649 2304
Mail: henning.sorensen@mail.dk
Sekretær:
Birgit Holdt • Nørremøllevej 44
8800 Viborg • tlf. 8662 0949
Mail: holdt@pc.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69 • 8800 Viborg
tlf. 8661 2009 • Mail: svendaageog
anitaclemmensen@os.dk

Helle Georgi • Bjerrevej 77
8840 Rødkærsbro • tlf. 8665 9253
Mail: georgi@mail.tele.dk
Per Nielsen • Glatved Strandvej 47
8444 Balle • tlf. 2346 8687
Mail: mga@c.dk
Kasserer:
Jens Holst • Møgelbjergparken 44
8500 Grenaa • tlf. 8630 0565
mobil 2043 5665
Mail: Jensholst@mail.tele.dk
CVR 28175310 – Bank Nordea
Lavia Nyt:
Marianne Loldrup • Amtmandshøjen 5
8800 Viborg • tlf. 8667 4525
Mail: a.loldrup@gmail.com
Hjemmeside www.lavia-viborg.dk

Nanny Jørgensen • Baldersvej 17
8800 Viborg • tlf. 8662 4142
Mail: Nanny@mail.tele.dk
John M. Hinrup • Klitfyrren 20
8620 Kjellerup • tlf. 8688 2378
Mail: jh@hinrup.dk
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