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Ny formand LAVIA Viborg
Hvorfor er jeg så blevet formand
og hvad er mine intentioner med
formandsposten?
Jeg er ikke helt ukendt med Lavia,
jeg er helt tilbage, da Orla Dalmose
var formand, blevet håndplukket til at
skulle være regnskabsfører, med den
opgave at få styr på regnskab og
økonomi og det var en svær opgave
men vi fik det til at fungere så der
blev overskud fremover. Jeg var vel
regnskabsfører i 3-5 år!
Hej alle sammen, mit navn er Leif
Lysdal Hansen og det er så mig
der på generalforsamlingen den 31.
marts 2015 blev valgt til formand for
Lavia.
Jeg vil her præsentere mig selv!
Jeg er 61 år gift med Rita (fra bowling) vi har 3 børn og 4 børnebørn.
Jeg er oprindelig fra Århus men kom
til Viborg som soldat i 1976 og har
været her lige siden.
Jeg er uddannet som maskinarbejder og har arbejdet som sådan flere
steder, men nu arbejder jeg som
ejendomsfunktionær i Viborg, indtil
jeg går på efterløn til næste år.

Det er selvfølgelig også denne gang
en forespørgsel fra medlemmer i Lavia om jeg ikke havde lyst til at stille
op som formand. Jeg er ikke uvant
med at være formand eller at være
udvalgt til tillidsposter, er nuværende
tillidsrepræsentant, formand for faglig
klub i Viborg og sidder som medlem
i afdelingsbestyrelse i vores fagforening.
Mine intentioner er først og fremmest
at lære Lavia at kende igen og prøve
på at gøre Lavia Viborg til en forening der er kendt som en forening
der ”lader alle være i aktivitet”. Jeg vil
komme på besøg ude i de forskellige
aktiviteter i den nærmeste fremtid!
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Referat af Generalforsamlingen
LAVIA – VIBORG den 31. marts 2015
Valg af dirigent
Grethe Schøler Pedersen blev valgt.
Generalforsamlingen varslet i tide.

• Bruserne har været meget kolde.
Efter at Viborg Kommune er blevet
kontaktet, fungerer det igen.

Formandens beretning

Varmtvandssvømning

Ingen formand/ingen beretning.

• 6 hold på CKU (9 pers. pr.
hold). 1 hold kun for børn. Der er
hjælpere og en livredder på børneholdet.
• Birgit ønsker at stoppe som kontaktperson/formand. Hun blev takket for hendes indsats.

Idrætsudvalgenes beretning
Basket:
• Har købt 4 nye stole.
• Sportsmesterskabs arrangement.
• Vundet Danmarksmesterskabet
for 8. år i træk.
• 14 medlemmer.
• Var i Köln i efteråret.
• 2 medlemmer fra Viborg Dunkers
er udvalgt til Bruttolandsholdet
(Brian Jensen 2.5 point og Nicolaj
Rasmussen 1.5 point).
Hvor mange klubber er der i
Danmark? (Jacob Lynnerup)
Svar: 7 klubber. 2 danske statsborgere spiller i Malmø.

Koldtvandssvømning
• 11 medlemmer (2 er kommet fra
varmtvandssvømning).
• Stabilt hold, fælles afslutning.
• Svømmer på Søndre Skole.
• Holder afslutning 2 gange om året.

Varmtvandssvømning:
Vi har 6 hold – heraf er 1 hold (Halliwickholdet) kun for børn. På grund
af bassinstørrelsen på CKU skolen
i Rosenstræde er der kun op til 8
svømmere på de enkelte hold. Der
ca. 45 svømmere og 2 hjælpere
(livredder og instruktør) pr. hold
Svømmeholdene fungerer godt og
med gode hjælpere på holdene. I
2014 var udfordringen at finde livreddere til aftenholdene.
Heldigvis fik vi god hjælp fra Viborg
Svømmehal og vi fik på den måde
sikret at der var livreddere på holdene. Denne ordning er fortsat i
2015.
Børneholdet har taget afsked med et >>
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par gode unge hjælpere. Holdet er
stadig helt fyldt op med glade børn.
I varmtvandssvømning er det en
udfordring at der er mange ind- og
udmeldelser på holdene - og til tider
er det svært at følge med.
På sidste generalforsamling blev der
jo ikke valgt nogen formand, så Lavias hovedbestyrelse har ikke fungeret. Jeg har deltaget i et enkelt møde
i april 2014 og herudover krisemøder
i år.
Jeg har noteret mig, at jeg ikke længere er ønsket i Lavias hovedbestyrelse, så der må findes ny kontaktperson fra varmtvandssvømning.
Tak for nogle gode år i Lavia, dog
speciel tak til Allan.
31.03.2015
Birgit Holdt

Beretning fra bowling
Vi er ca. 32 spillere og træner hver
mandag fra kl 19,00 - 20,00 i Bowl
’n’ Fun, den første mandag i måned
spiller vi fra kl 18,00 - 19,00 og derefter spiser vi, et tilbud som Bowl ’n’
Fun har givet os til en rigtig god pris.
Og det giver et godt sammenhold,
bagefter at vi har spillet.
Så har vi været 17 spillere til venskabs stævne i Silkeborg og fik 15
pokaler med hjem, i form af første anden - tredje pladser.
I år 2014 afholdte vi Golden Cup
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som vi plejer, denne gang var der ca.
100 spillere, så vi manglede ca. 50
men det var fordi at region 2 havde
valgt at lægge en af deres turnerings dage samme dag som vores
stævne, men selv om der manglede
nogle spillere var det et godt stævne,
i år 2015 holdes der Golden Cup
lørdag d 31/10.
Først i december afholdte vi vores årlige julefrokost i Bowl ’n’ Fun, hvor der
var ca 25 og havde en rigtig hyggelig
aften med god mad og lidt til ganen.
Svend Aage Clemmensen

El – Hockey
(Morten Ørsnæs var stedfortræder):
• 11 medlemmer – 8 meget aktive
(10 – 15 år). 1 enkelt pige. 6 spillere på et hold. Kun 1 hold i 3
division. Mange har spillet i 5 – 6
år.
• Vandt en sølvmedalje ved Malmø
Open.
• Holdet har fået nye dragter.

Rugby
• Danmarks ældste hold. Placering i
bunden.
• John M. Hinrup er blevet træner.
• En ny spiller, som spiller på dispensation.
• Deltog i turnering på Egmont Højskolen i december.

Racerunning
• For hvem: Børn, unge og voksne,
der er spastisk lammede, eller har
et andet bevægehandicap der
medfører balanceproblemer. Har
du brug for personlig hjælper skal
vedkommende følge med til arrangementet.
• Hvad er Racerunning? Racerunning er en disciplin, som er for
alle, der har en dårlig balance. Der
anvendes en specialbygget 3hjulet ”løbecykel” uden pedaler.
Se mere på: www.racerunning.dk
• Vi har i fællesskab med en racerunner klub fra Randers, etableret en Racerunner afdeling i Vi
borg. Racerunning finder sted på
Viborg Atletikstadion.
• Næsten omkostningsfrit.
• Medlemmerne bor i Viborg.
Træner både i Randers og Viborg.
• Trænerkursus er startet op.
• Der skal laves et Åbent hus arrangement (nye medlemmer).

Gokart
• Der køres gokart 1–2 gange om
året. Gokartene bliver lånt ud til
LAVIA-Viborgs andre afdelinger, samt
lidt udlejning til RYK.

Sportsskolen
(LAVIA – Viborg er hovedarrangører
i samarbejde med Viborg Handicap

Idrætsforening, Ørum Idrætsforening
samt Dansk Handicap Idræts – Forbund).
• Blev afholdt i uge 27 2014 med
ca. 35 deltagere. I år afholdes
den i uge 28, hvor vi satser på, at
vi kan blive endnu flere end sidste
år. Sportsskolen er en fantastisk
oplevelse for børn og unge (7- 17
år) med et handicap eller en funktionsnedsættelse, hvor der virkelig
bliver kæmpet til det sidste! 		
Sportsskolen strækker sig over 4
dage. Der er forskellige idrætter
om formiddagen og fællesidrætter
om eftermiddagen.
• Deltagerpris 400 kr. inkl. T-shirts.
• Mad/drikke kan medbringes/købes ved tilmelding (før sportsskolens start).
• Har du for ekstra hjælp (se
www.dhif.dk under sportsskolen i
Viborg), så skal du have en hjælper med.
• Yderligere oplysninger – kig på
www.dhif.dk
Vi glæder os til at se dig!
Regnskabet
• Kørselspengene er let tjente
penge. Vigtigt at alle kørselssedler
bliver registreret. Der skal strammes op på det.
• Måske en ide at Halliwick kommer
ind under varmtvandssvømning.
>>
Regnskabet blev godkendt.
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Forslag d. 4. marts 2015. Der
skal laves en ny organisationsstruktur (udkast samt forslag til
nye indsatser blev udleveret).

Kan foreningen betale for en
livredderprøve?
(Kirsten Helm Petersen)
Svar: Ja

Den 11. februar 2015 blev der
nedsat en arbejdsgruppe, der
bl.a. skal tage sig af følgende
udfordringer:
• Der bruges for mange penge.
• Arbejdsgangene skal overholdes
(det er for dyrt at lade være og
man bliver uvenner).
• Vi skal blive bedre til at udvikle os
sportslig.
• Vi skal gøre noget godt for medlemmerne.
• Pengene skal fordeles bedre mellem afdelingerne.
• Arbejdsgruppen bør bevares og
de involverede vil gerne fortsætte.
Der skal laves en ”ekstra” arbejds
gruppe i arbejdsgruppen som
består af formanden, kassereren
og Grethe Schøler Pedersen. Anni
fra DGI er kommet med et oplæg
som gruppen skal arbejde videre
med.
• Vigtigt at alle afdelinger laver en
detaljeret opgavebeskrivelse over
hver enkelt arbejdsopgave. Er der
brug for f.eks. en ny livredder skal
samtlige opgaver beskrives detaljeret og det skal beskrives, hvordan profilen skal være.

Fonde
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Alle afdelinger søger fonde under
samme CVR-NR., der bliver en form
for korordinering således at én fond
ikke drukner i ansøgninger fra LAVIAViborg’s forskellige afdelinger.
Kandidat til formandsposten
for et år – Leif Lysdal Hansen. Leif
præsenterede sig selv og blev budt
velkommen. Har i sin tid været kasserer i LAVIA - VIBORG.

Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret skal forblive
100 kr. Taksten for idrætsgren nr. 2
er 275 kr. pr. 1/7 2015. Kontingentstigning pr. 1/7 2015 til 550 kr. for en
idræt.

Evt.:
• Allan Jensen og John M. Hinrup
takkede for en god tid i bestyrelsen og glæder sig til at være
”bare” medlemmer.
Er der én, der vil komme op og
fortælle om LAVIA – VIBORG til
Handicaprådet i Viborg? (Jacob
Lynnerup)

Svar: Grethe Schøler Pedersen
(Idrætskonsulent fra Dansk Handicap
Idræts – Forbund, vil gerne være
behjælpelig med dette.

En Ildsjæl takker af
Birgit Holdt stopper efter mange
års frivilligt (hårdt) arbejde i LaviaViborg’s hovedbestyrelse og i afdelingen for varmtvandssvømning.
Birgits karriere startede da hendes
datter Marie - der for øvrigt har lavet
LAVIA-Viborg’s hjemmeside - begyndte til varmtvandssvømning. Her
blev Birgit hurtigt formand og overtog sidenhen posten som kasserer i
en længere årrække.
Varmtvandssvømning har altid været
Birgit Holdt’s hjerteblod. Her har

Birgit lagt utrolig mange timer, med
koordinering af bassintid, lavet aftaler
om livredning, arrangeret medhjælperfest, deltaget i forhandlinger med
kommunen og mange andre frivillige
opgaver.
Det seneste initiativ, Birgit Holdt har
været med til at få i gang, er Halliwick Svømning, som er for børn med
motoriske vanskeligheder, alt dette
på trods af at Marie er stoppet med
at svømme for lang tid siden.
Birgit Holdt har givet mange fysisk
handicappede gode oplevelser gennem svømning og LAVIA-Viborg, det
vil vi sige hende mange tak for.
På LAVIA-Viborg’s vegne
Allan & John

9

10

>>

11

12

>>

14

Landshold på vej
i kørestolsbasket
Af Palle Petersen

Brian Jensen, Viborg Dunkers udtaget til bruttotruppen i
kørestolsbasket.
DHIF’s kørestolsbasketudvalg gør et
nyt forsøg på at få et dansk A-landshold stablet på benene. I februar
blev bruttotruppen udtaget.
Brian Follmann er blevet ansat som
ass. landstræner, og der var inviteret til samling i Odense en søndag i
februar. Der kom spillere fra stort set
hele landet, og et par enkelte danske
spillere fra svenske klubber.
Brian Follmann er positiv efter udtagelsen af sin første bruttotrup:
– Formålet med den første samling
var at få sammensat en bruttotrup,
som skulle være stammen om vores

nye landshold i kørestolsbasket. Et
hold der igen skal med til et mesterskab. Efter en rigtig god dag for os
alle – og en dag, som bestemt ikke
gjorde det lettere at vælge til og fra –
er det endelig lykkedes mig at finde
frem til den trup, som jeg føler er den
optimale. Truppen er sammensat
med en god blanding af rutine, en
masse vilje og ikke mindst holdånd,
forklarer han og fortsætter:
– I Danmark har vi rigtig mange
talenter inden for vores kørestolsbasket. De skal bare fortsætte deres
gode udvikling ude i klubberne så
kan det være, at det en dag er dem,
der står til en landsholdssamling.

Bruttotruppen 2015 består af følgende spillere:
• Maurice Manuel, Copenhagen Thunderwheels
• Jonathan Richter, Copenhagen Thunderwheels
• Mogens Klüver, FIFH  Malmø
• Rune Kalhøj, Odense Hawks
• Kim Thor, FIFH  Malmø
• Martin Guldhammer, Odense Hawks
• Kenneth Eichmeier, Odense Hawks
• Brian Jensen, Viborg Dunkers
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4.5 point
4.5 point
4,5 point
4.0 point
3.0 point
3.0 point
2.5 point
2.5 point

•
•
•
•

Jakob Hou, Odense Hawks
Nikolaj Rasmussen, Viborg Dunkers
Christoffer Holmer, Odense Hawks
Brian Follmann, SV Adelby

2.0 point
1.5 point
1.5 point
1.5 point

2 spillere fra Viborg Dunkers

udtaget til bruttotruppen i kørestolsbasket!
Held og lykke til både Brian Jensen og Nikolaj Rasmussen!
(Interview med Brian Jensen).
Ultimo april 2015, bliver der spillet en
kamp med modstandere fra Malmø.
Hvorfor tror du, at du er blevet
valgt ud?
”På grund af min erfaring og mit
spilleniveau”.
Hvor længe har du spillet?
”Siden 1991”.
Hvad er det bedste ved at være med?
”Selve det at spille med samt den udfordring det giver at spille mod andre
gode hold. Det lærer man meget af”.

Forbereder du dig på en bestemt
måde, før en kamp?
”Laver opvarmning, tjekker de forskellige gulve/kurve forhold”.
Hvad kan der ske af skader/problemer under en kamp?
”Skader på arme, fingre og hænder. Punkteringer af dæk kan også
forekomme”.
Hvilke forventninger har du til dig
selv i bruttotruppen?
”Store :-)”
Tak fordi du ville stille dig til rådighed.

Hvor mange er I på banen ad gangen? ”5 + udskiftere”.

Susanne Larsen
Blad-udvalget

Hvor lang tid vare en kamp?
”4 x 10 minutter – 2 halvlege á 2
perioder.”
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Handicapidræt for alle
Sommer kurset på Egmont Højskolen fra den 29. juni - 5. juli
er nu åben for tilmelding.
Undervisningen er fordelt ligeligt mellem idrætsfag og fællesundervisning.
I år er idrætsfagene Cykling, Breddesejlads, Adventure Race, Kørestolsfodbold, Kørestolsrugby, Svømning
samt ”Idræt på kryds og tværs”
»Udlev dine drømme« vil være den
røde tråd, der binder fællesundervisningen sammen ugen igennem. Med
foredrag, debatter og fælles oplevelser af både teoretisk og praktisk art.

andre med, som har lyst til at opleve
højskolen og handicapidrættens
verden.
Der er også plads til dine børn.
Kurset udvikles i et samarbejde
mellem Egmont Højskolen og Dansk
Handicap Idræts-Forbund.
Læs mere på www.dhif.dk under
Aktiviteter.

Kurset er for alle med og uden
handicap. Tag din kæreste, ven eller
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Idrætsaktiviteter 2015
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 Idræts-Forbund med ca.
130 medlemsforeninger. LAVIA Viborg har ca. 154 medlemmer.
Optagelse i idrætsaktiviteten sker ved henvendelse til kontaktpersonen for den ønskede aktivitet.

Bladudvalg:
Susanne Larsen · Solsikkevej 10 · 8800 Viborg
Mobil 26 49 43 17 · info@lavia-viborg.dk
Annonceekspedition:
Handicapidræt · Søballevej 2D, Veng · 8660 Skanderborg
Tlf. 87 93 37 86 · info@handicapinfo.dk
Layout og tryk:
FL Tryk · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 70 22 18 70
Deadline for LAVIA NYT:
Nr. 3 - 26. august 2015

KØRESTOLS-BASKETBALL
Tirsdag kl. 19.00–22.00
Amtsgymnasiets sal
Skaldehøjvej, 8800 Viborg
www.viborg-dunkers.dk
Kontakt: Michael Holm
Leonora Christinasvej 68
7430 Ikast
Tlf. 22 51 23 92
E-mail: kaczorholm@youmail.dk

EL-HOCKEY
Børne- og ungdomshold
Fredag kl. 16.30–18.00
Rødkærsbrohallen
Brandstrupvej 25
8840 Rødkærsbro
Kontakt: Frederik Berg
Overgaard,Vråvej 9, Vrå,
8830 Tjele, tlf. 28 93 11 13
frederik_overgaard_is@live.dk

BOWLING
Mandag kl. 19.00–20.00
Bowl’n’Fun, Tingvej, 8800 Viborg
Kontakt:
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69
8800 Viborg
Tlf: 86 61 20 09
E-mail: svendaageoganitaclem
mensen@os.dk

ATLETIK OG GO-KART
Træning og løb efter aftale
Kontakt: John Hinrup
Sjørslevvej 8, Sjørslev
8620 Kjellerup
Tlf: 29 33 20 40
E-mail: john@full-pull.dk

VARMTVANDSSVØMNING
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Børnehold onsdag kl. 16.00 – 17.00
Torsdag kl. 13.45–14.45
og 14.45–15.45
Torsdag 16.45-17.45
og kl. 17.45-18.45
Torsdag 18.45-19.45
KØRESTOLSRUGBY
Onsdag kl. 18.00–20.00
Hald Ege Hallen
Birgittelystvej 2, 8800 Viborg
Kontakt: Karsten Degling
Grøntoften 17, 6800 Varde
Tlf: 40 26 54 05
E-mail: degling@outlook.com

SVØMNING
Torsdag kl. 17.00–18.30
Søndre Skole
Koldingvej, 8800 Viborg  
Kontakt: Ole Berg
Tyttebærvej 16, 8800 Viborg
Tlf: 61 71 22 87
E-mail: hosberg16@gmail.com
RACERUNNING
Mandag kl. 15.00 – 16.30
Viborg Atletikstadion
Vinkelvej, 8800 Viborg
Kontakt: Lasse Thygesen
Bakkevænget 15, Klejtrup
9500 Hobro
Tlf: 30 11 92 36
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Lavia Viborg

Foreningsoplysninger bestyrelse
Formand:
Leif Lysdal Hansen, Kornmarken 11,  
8800 Viborg
Tlf. 25 21 27 84
E-mail: llhansen@vip.cybercity.dk
Kasserer:
Jens Holst, Møgelbjergparken 44,
8500 Grenaa
Tlf. 86 30 05 65 / 20 43 56 65
E-mail: jensholst@mail.tele.dk
CVR 28175310 –
Sparekassen Djursland
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Frederik Berg Overgaard
Vråvej 9, Vrå, 8830 Tjele
Tlf. 28 93 11 13
E-mail: frederik_overgaard_is@live.dk
Henning Sørensen, Firehøjvej 12,
Vester Alling, 8963 Auning
Tlf. 23 30 24 23
E-mail: henninglanng@gmail.com
Ole Berg
Tyttebærvej 16, 8800 Viborg
Tlf. 61 71 22 87
E-mail: hosberg16@gmail.com
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Per Nielsen
Linde Allé 45, 8570 Trulstrup
Tlf. 23 46 86 87
E-mail: Per1ben@hotmail.dk
Svend Aage Clemmensen
Pebermyntevej 69, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 20 09
E-mail: svendaageog
anitaclemmensen@os.dk
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Idrætskonsulent
Grethe Shøler Pedersen
Tlf. 23 30 43 45
Tingvej 11, 8800 Viborg
E-mail: GSP@dhif.dk
Lavia Nyt:
Susanne Larsen, Solsikkevej 10
8800 Viborg
Tlf. 26 49 43 17
E-mail: info@lavia-viborg.dk
Hjemmeside www.lavia-viborg.dk

