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Rugby Talent holdet var til
Cup i Polen
Mozovia Cup 2018
1. Kamp mod ””Blue Link Team
France”” vundet med 54-46. Efter en
lidt rodet start de første 3-4 minutter,
fandt spillerne sammen på banen
og spillede en fantastisk kamp. Hvor
vi fik alle lineups prøvet af og med
ganske god succes.
2. Kamp mod de polske værter four
Kings. Det var en intens kamp hvor
der blev kæmpet for hver eneste
bold og hver eneste scoring. Efter
at have ført i første del af kampen,
måtte vi desværre se os slået med et
enkelt mål i allersidste sekund 41-42.

3. Kamp
Semifinalen mod WRC London, blev
en af de bedste kampe indtil videre.
Vi gik til pause med en føring på 2
mål.
I anden periode lykkes det desværre
englænderne, at få bedre styr på deres spil og samtidigt med, vi lavede
et par fejl. Så resten af kampen, haltede vi bagefter og i 4. periode tabte
vi pusten lidt, så vi måtte se os slået
af et sammenspillet engelsk hold.
Til trods for nederlaget fik vi spillet
en masse god rugby, hvor mange af
vores aftaler og systemer lykkes. Nu
er vi klar til at spille om 3-4 pladsen.
Bronzekampen mod Four Kings blev
igen et intens opgør, hvor vi kæm-
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pede for hver meter på banen. Men
vi havde problemer med at komme
igennem deres keyforsvar. Samtidig var spillerne ved at være trætte
efter flyvetur fredag med ankomst
kl. 21.00, op til morgenmad kl. 6.15
lørdag og søndag. Jeg må erkende
at en trup på 6 spillere er lige stramt
nok. En af vore spillere blev desværre ramt af sygdom lige inden
afrejsen. Men vi slutter på en flot 4.
Plads. De bedste spillere bliver nomineret af de andre teams, der blev
Kaare Momme Nielsen - kåret som
turneringens bedste 1 pointer og
Morten Elmholt som turne-

ringens bedste 3 pointer. Så alt i
alt en rigtig flot indsats af holdet,
som viste fantastiske takter og ikke
mindst kampgejst. Jeg er rigtig stolt
af mit holds indsats.
Spillere: Jakob Mortensen, Kashif
Butt, Kaare Momme Nielseni, Mikkel
Schöttel, Morten Elmholt, René Sloth
Sørensen.
Staff/Mekaniker: Gitte Bredegaard
Hartendorf
Coach:John M. Hinrup
Tak til Coloplast og Elsassfonden for
at gøre det muligt at vi kan deltage i
sådan en turnering.
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El-hockey holdet til stævne
På besøg hos De Blå Djævle
- Sæsonens første stævne blev
afviklet lørdag d. 27/10 ved De Blå
Djævle i København. Vi stillede op
med 3 spændte drenge - Gustav,
Mathias og Tobias, der dog var præget lidt for meget af spænding til den
første kamp der blev tabt med 5-1 til
Aabenraa, dog med en punktering
til Gustav som krævede en hurtig
omskiftning af hjul. Oprejsningen ved
scoringen af Tobias var dog stor.

De efterfølgende 2 kampe blev også
tabt - 3-0 til De Blå Djævle og et
knebent nederlag til Odense på 1-0,
hvor vi desværre brændte et straffe.
Kasper var dog meget tilfreds med
indsatsten og spillet i de 2 sidste
kampe, så vi regner bestemt med at
den første sejr i 2. division ligger lige
om hjørnet.
Alt i alt en god start, så vi ser frem
til de kommende kampe med højt
humør.
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Varmtvandssvømning:
Vi har det så godt sammen, når vi
hver torsdag fra kl. 15.45 – 19.45
(4 hold) træner med vores søde,
dejlige og positive brugere, - vi nyder
at være sammen i det våde element
med vandtemperatur ca. 33 - 34
grader.
Vi glæder os også hvert år, når vi
mødes iklædt pænt tøj, højt hår og
”maling i hovedet” - nemlig til den
årlige Julefrokost. I år bliver det
på Restaurant ”FLAMMEN”, der tilbyder lækker Grill Buffet for kr. 199, pr. person. Stedet har atmosfære og
hyggestemning, et dejligt personale
og meget brugervenlige forhold,også for kørestole!

STOR TAK til vores forening PARASPORT VIBORG for økonomisk
bidrag til festen!
Elsa og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG
ALT GODT I ÅRET 2019
PS: Sidste svømmedag inden jul er
torsdag d. 13. december, og vi starter igen torsdag d. 10. januar 2019...
De bedste hilsner fra
Elsa og Kis...
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KØRESTOLS-BASKETBALL
Tirsdag kl. 18.00 – 19.30 U – 18
Tirsdag kl. 19.00 – 22.00
Houlkærhallen,
Odshøjvej 65, 8800 Viborg
Kontakt:
Nikolaj Borup Rasmussen
Tlf. 26 67 27 01
korestolsbasket@parasportviborg.dk

BOWLING
Mandag kl. 19.00 – 20.00
Bowl’n’Fun, Tingvej, 8800 Viborg
Kontakt:
Allan Jensen Tlf. 40 11 49 81
Henrik Schmidt Tlf. 22 98 45 86
bowling@parasportviborg.dk

VARMTVANDSSVØMNING
Torsdag kl. 13.45 – 15.45 (2 hold)
Torsdag kl. 16.45 – 19.45 (3 hold)
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Kontakt:
Ellen Sehested
Tlf. 29 80 79 34
vvsvomning@parasportviborg.dk

ATLETIK
Træning efter aftale
Kontakt:
Karsten Degling
Tlf. 40 26 54 05
atletik@parasportviborg.dk

KØRESTOLSRUGBY
Onsdag kl. 18.00 – 20.00
Hald Ege Idrætscenter
Birgittelystvej 2, 8800 Viborg
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Kontakt:
Rene Sloth
Tlf. 24 61 92 07
korestolsrugby@parasportviborg.dk

EL-HOCKEY
Børne- og ungdomshold
Fredag kl. 16.30 – 18.00
Rødkærsbrohallen
Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro
Kontakt:
Morten Ørsnæs
Tlf. 30 55 58 43
el-hockey@parasportviborg.dk

SVØMNING
Torsdag kl. 17.00 – 18.30
Søndre Skole
Koldingvej, 8800 Viborg
Kontakt: Ole Berg
Tlf. 61 71 22 87
svomning@parasportviborg.dk

RACERUNNING
Har man interesse i Racerunning,
kan det foregå i Randers Freja Racerunning.
Kontaktperson:
Susanne Ladefoged
E-mail: susprivat2017@gmail.com
Tlf: 31 33 32 58

Parasport Viborg

Foreningsoplysninger bestyrelse
Formand:
John M. Hinrup
Tlf. 20332378

Ellen Sehested
Tlf. 29 80 79 34
vvsvomning@parasportviborg.dk

formand@parasportvborg.dk

Næstformand:

Morten Ørsnæs
Tlf. 30 55 58 43
el-hockey@parasportviborg.dk

Kasserer:
Melinda Jao
Tlf. 30 27 39 95

Parasport Danmark

okonomi@parasportviborg.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Berg
Tlf. 61 71 22 87
svomning@parasportviborg.dk

Karsten Degling
Tlf. 40 26 54 05

Redaktør
Susanne Larsen
Tlf. 26 49 43 17
redaktor@parasportviborg.dk

Webmaster:
Marc Clemmensen
Tlf. 29 92 48 81
web@parasportviborg.dk

atletik@parasportviborg.dk

Hjemmeside
www.lavia-viborg.dk
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Idrætsaktiviteter 2018
I handicapidrætsforeningen Parasport Viborg er det muligt, at dyrke
forskellige idrætsaktiviteter for fysisk handicappede i alle aldre.
Parasport Viborg 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 Parasport Danmark med ca. 140 medlemsforeninger. Parasport Viborg har ca. 120 medlemmer.
Optagelse i idrætsaktiviteten sker ved henvendelse til kontaktpersonen for den ønskede aktivitet.
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