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Velkommen til efteråret og vinteren i Vegger og Blære 2022.  

Vi vil med dette hæfte informere dig om, hvilke aktiviteter der tilbydes i 

Vegger og i Blære hen over efteråret og vinteren i 2022/2023.  

På næste side, ser du en oversigt over de facebooksider, hvor den daglige 

kommunikation foregår. Derinde er du sikker på altid at være helt 

opdateret. 

Vi håber på at se dig, til et eller flere af vores mange aktiviteter i vores 

lokalforeninger.  

 

Kærlig hilsen  

Christian Dalgaard, Vegger IF, Helle Aldberg, KFUM-spejderne  

og Line Segerstrøm, Blære IF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vigtige facebooksider:  

Byernes sider:  

”Det sker i Vegger” 

”Blære” 

Foreningernes sider:  

”Vegger IF” 

”Ådalsgruppen Vegger” 

”Blære Idrætsforening – BIF” 

Aktiviteternes sider:  

”Vegger Ungdom” 

”Blære/Hornum Håndbold” 

”Mandfolk på MTB og jernhest – Blære IF” 

 

 

 

 



KFUM-spejderne Ådalsgruppen Vegger 2022 

Leder: Grupperådsleder: Peter Skov Jensen 

Telefon: 40837176 

Hvor foregår træningen? 

Spejderlokalerne ved Vegger idræts- og kulturhus, Himmerlandsvej 8, 

Vegger, 9240 Nibe 

Hvornår? Bæverne: tirsdag kl. 17-18. Ulvene: tirsdag kl. 18-19.30 i lige uger. 

Juniorer og Tropspejdere: tirsdag i ulige uger kl. 18-20 

Hvordan kommer jeg i gang? Du er altid velkommen til at prøve spejder 

helt gratis. Det kræver ikke andet end, at du skal kontakte 

grupperådslederen og aftale, at du kommer med. Det kræver ikke uniform 

fra starten. 

Hvem kan være med? Alle børn fra 0. - 8. Klasse 

Hvor hører jeg til? Find den enhed der passer til din alder. Hos 

Ådalsgruppen Vegger har vi opdelt på følgende måde: 

 

0. -1. Klasse: Bæverne 

2.- 3. Klasse: Ulvene 

4.- 5. Klasse: Juniorerne 

6.- 8. Klasse: Tropspejdere 

 



Hvad vil det sige at være spejder? 

Fællesskab, friluftsliv og udfordringer Kan du lide friluftslivet, elsker du 

naturen? Har du lyst til at lære nyt og udfordre dig selv på en sjov og 

anderledes måde? Har du lyst til at hygge dig med jævnaldrende børn, være 

en del af et fællesskab og få mange gode oplevelser, så er spejderlivet måske 

noget for dig.  

Vi underviser ikke børnene, som man gør i 

skolen, men prøver at tilrettelægge 

spejdermøderne så børnene selv "lærer ved 

at gøre".  Det er nemmere at huske, hvor 

mange ben en bille har, når man selv har 

fanget den og talt dem. 

Som spejder i Ådalsgruppen Vegger lærer 

man en masse, har det sjovt og tager del i 

mange forskellige aktiviteter fx:  

 Arbejde med dolk 

 Binde knob 

 Sejle i kano på åen 

 Tage på spejderlejr 

 Tage forskellige mærker 

 Lave mad over bål  

 Mødes med andre KFUM-spejdere til forskellige årlige arrangementer 

 og meget meget mere.  

 

Pris: 300 kr. halvårligt 



Vegger Idrætsforening 2022 

Vegger Idrætsforenings formål er at fremme al idræt. Desuden kan der 

afholdes selskabelige sammenkomster.  

Trygt & inkluderende miljø I Vegger IF skabes der tryghed omkring 

foreningens medlemmer. Vi giver plads til forskelligheden og lægger vægt 

på, at alle har mulighed for at deltage på lige vilkår. Vi vil sikre, at det trygge 

miljø er inkluderende, så hvert enkelt medlem tør udfordre sig selv og ikke 

er bange for at fejle.  

Motiverende Vegger IF tror på, at et motiverende miljø er med til at sikre 

udviklingen for medlemmerne. Vores rammer og faciliteter i klubben er med 

til at motivere vores medlemmer. Dette er med til at sikre de bedste 

arbejdsbetingelser for nuværende samt kommende medlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hold, kontaktpersoner og trænere i Vegger 

Idrætsforening 2022 

Sandkasse: Marianne Jørgensen, 51 23 49 94 

U7: Thomas Pedersen, 23 98 34 97 

U9: Martin Rosenberg Thomsen, 29 45 03 48, 

martinthomsen@hotmail.com 

U11 Piger: Allan Mortensen, 23 71 35 12  

U11 Drenge: Camilla Bech, 51 53 25 35, camillabech2005@gmail.com 

U13-15 Piger: Rasmus Lund, 20 67, 11 42, rasmuslund111@gmail.com 

U11 og U16: Christian Dalgaard, 40 10 12 16, christian_dalgaard@hotmail.com 

Senior: Martin Werner 61 60 62 10 martinwerner1997@hotmail.com 

Senior damer: Christian Dalgaard 40 10 12 16 christian_dalgaard@hotmail.com  

Oldboys: Lars Linnebjerg Sørensen 40 74 20 22 lars1525@hotmail.com 

Kampfordeler: Jan Holmgaard 28578702 holm70@live.dk  

 

Bestyrelsen:  

Formand: Christian Dalgaard 40 10 12 16 christian_dalgaard@hotmail.com 

Næstformand: Jesper Kjeldmand, 51 62 64 66, jesperogjane@mail.dk 

Michael Nielsen, 27 93 94 00 

Lars Linnebjerg, 40 74 20 22, lars1525@hotmail.com,  

Martin Rosenberg, 29 45 03 48, martinthomsen@hotmail.com 

Kasserer: Marianne Larsen, 20 16 41 91, mariannelarsen24@gmail.com 
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Blære Idrætsforening 2022 

Blære Idrætsforening har et skønt udendørs anlæg 

til rådighed omkring klubhuset og rundt i 

Sløjfeparken i Blære. Her er der rig mulighed for at 

spille, lege, træne, holde picnic, lave mad over bål, 

tage en lur i vores shelters eller et spil padel med 

familien. I år er det både blevet muligt at booke padelbanen og bålhytten så 

du er sikker på, der er ledigt til du kommer. Du kan booke her: 

www.blaere.dk. 

 

Blære Idrætsforening er en flerstrenget forening – med mange forskellige 

aktiviteter. Nogle af vores aktiviteter er godt etableret og har mange år bag 

sig, andre er helt nye – i år er vi stolte over at kunne præsentere, at vi nu 

også tilbyder yoga – læs mere om yoga og tider senere i denne brochure.   

Har du en idé til en ny aktivitet, der mangler i vores område, så tag kontakt 

til Idrætsforeningen via vores facebookside: ”Blære Idrætsforening – BIF”. 

Vi har et stort netværk af ildsjæle, der kan hjælpe dig godt i gang. 

 

Vi har netop overstået en rigtig dejlig 

idrætsuge i uge 30, hvor vi havde flot 

tilslutning af glade feststemte gæster, det 

var rigtig dejligt.  

Nu er vi klar til et aktivt efterår og vinter, 

hvor flere af vores indendørs aktiviteter 

startes op igen.  

Vi glæder os til at se jer.  

 



Badminton 

Kontaktperson: Knud Erik Leth, tlf: 40617862 

Tid: Torsdag 18:00 – 21:00 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars 

Hvem kan være med? Fang din nabo, ven eller 

badmintonmakker og få en fast dag på ugen med et godt grin og 

sved på panden.   

Pris: 350kr.  

 

 

 

 

 



Håndbold for de yngste 

Hold: Trille Trolle 

Træningstidspunkt: Onsdag: 16.30-17.30 

Sted: Hornumhallen: Hvalpsundvej 13, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Trille og 

Trolle er et træningstilbud til de 

yngste håndboldspillere i alderen 2-7 

år. Vi laver mange forskellige øvelser, 

med og uden bold, hvor alle børn kan 

være med. Vi starter op i uge 34, hvis 

du har lyst til at være med, så bare 

kom og se om det er noget for dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Håndbold for unge og seniorer 

Hold: U9/U12 

Træner: Jeanette Brinkmann, tlf: 40177757  

Træningstidspunkt: Onsdag: 17.00-18.00 

Sted: Hornumhallen: Hvalpsundvej 13, 9600 Aars. 

 

 

Hold: Damesenior 

Træner: Morten Aagaard Christensen og Stefan Strøm, tlf: 22614061  

Træningstidspunkt: Onsdag: 19.45-21.15 

Sted: Hornumhallen: Hvalpsundvej 13, 9600 Aars. 

 

 

Hold: Herresenior 

Træner: Rasmus Munk, tlf: 51744686  

Træningstidspunkt: Onsdag: 18.15-19.45 

Sted: Hornumhallen: Hvalpsundvej 13, 9600 Aars. 

 

 

 

 

 



Yoga 

Træner: Louise Nørtoft Sveistrup 

Træningstidspunkt: Mandag: kl. 19.30 – 20.30 

Opstart: Mandag den 26. september. 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Yoga er for dig, der ønsker at øge din 

kropsbevidsthed, få mere fleksibilitet og mental velvære i din hverdag.  

Der er fokus på langsomme stillinger og udstræk i et roligt tempo, hvor alle 

kan være med.  

Formålet med holdet er at styrke og strække kroppen og at løsne 

muskelspændinger.  

Pris: 250kr. pr. halvår. 

 

 



Yoga for gravide 

Træner: Louise Nørtoft Sveistrup 

Træningstidspunkt: Mandag: kl. 14.30 – 15.30 

Opstart: Mandag den 5. september. 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Yoga for gravide er en mere skånsom yogaform, 

der forbereder både krop og sind på den kommende fødsel. Træningen kan 

mindske typiske graviditetsgener og holde dig stærk og smidig gennem 

graviditeten.  

Formålet med holdet er at afstresse og styrke din krop inden fødslen.  

Pris: 250kr. pr. halvår. 

 

 

 



Gymnastik 

Hold: De Små rollinger med forældre 

Trænere: Janni Poulsen 

Træningstidspunkt: Onsdag: kl. 16.00 – 17.00 

Opstart: Onsdag d. 14. september 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Fra ”Gå”alder til og med årgang 2019. 

Spilopperne er gymnastik for piger og drenge, der har lyst til at bruge en 

masse energi. 

Vi skal klatre, løbe, springe, hoppe, synge, lege med faldskærm og forskellige 

småredskaber, samt prøve kræfter med spændende redskabsbaner og 

meget andet. 

Vi skal have det såååå hyggeligt.  

Vi glæder os til at se dig. 

Pris: 350kr. 

 

 

 

 



Gymnastik 

Hold: Krudtuglerne 

Træner: Line Mølgaard Madsen, Signe Tollestrup Vinter, Melanie og 

Rebecca. 

Træningstidspunkt: Torsdag: kl. 16.30-17.30 

Opstart: Torsdag d. 15. september 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Årgang 2015 - 2018. 

Tilbud til piger og drenge som har krudt i rumpetten. Vi skal hoppe op og 

ned, klatre højt, synge skønsang og danse klovnedans. Vi har fokus på 

motorik, balance, styrke, kropsbevidsthed og socialt samvær.  

En times legegymnastik med fantasirejser og redskabsbaner som afsluttes 

med muskelafspænding til musik efterfulgt af spisning af gulerødder og vand.  

Vi glæder os til at se dig. 

Pris: 350kr. 

 

 

 

 

 



Gymnastik 

Hold: Cool Kids (spring/rytme) 

Trænere: Søren Kristiansen, Jan Bisgaard, Michael Larsen 

Træningstidspunkt: Mandag: kl. 16.00 – 17.30 

Opstart: Mandag d. 12. september 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? 2.– 9. klasse.  

Har du lyst til at bevæge dig til musik, og prøve forskellige spring, så er dette 

holdet for dig. 

Vi øver i at stå på hænder til hver træning. Vi skal træne vores muskler, så 

vi får styrke til at springe  

Vi glæder os til at se dig. 

Pris: 350kr. 

 

 

 

 

 

 



Svømning 

Kontaktperson: Line Segerstrøm, tlf: 51513068 

Træningstidspunkt: Tirsdag: kl. 18:30 - 19:15 

Opstart: Tirsdag d. 13. september 

Sted: Aars Svømmehal, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars 

Hvem kan være med? Tag bedsteforældrene og børnene med 

og nyd en aktivitet, hvor hele familien kan være sammen om fri leg 

og motion i vandet.  

Eller suppler svømning med din håndboldtræning, MTB-tur, 

fitnesstræning, yoga eller løbetur.  

Pris for sæson: september 2022 – april 2023 

 Børn t.o.m. 7. klasse: 200kr. 

 Voksne: 300kr.  

 

 

 

 

 

 



Krocket 

Træner: Sander Mogensen, tlf: 61396716, E-mail: ams@mogensen.mail.dk 

Træningstidspunkt 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023:  

Lørdag kl. 12.30 

Tirsdag kl. 12.30 

Sted: Gl. Blærevej 48, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Alle der har lyst til at dyrke udendørs idræt. 

Pris: 

Medlem, der spiller turnering: 400kr.  

Medlem, der ikke spiller turnering: 200kr. 

Vigtige datoer:  

16. oktober:  Sæson afslutning for året 2022 i klubhuset 

13. januar 2022: Nytårskur i klubhuset 

 

 

 

 

 

 

 



Petanque 

Træner: Lajla (Sys) Rask, Telefon: 24469845, E-mail: 

syshans@hotmail.com 

Træningstidspunkt: Hver mandag kl. 18.30 

Sted: Træningen foregår på vore baner, som ligger på stadion Gl. 

Blærevej 48 

Hvem kan være med? Alle kan være med til træning, bare mød 

op, har du ikke petanquekugler, har vi nogle, du kan låne og har 

man lyst kan man også spille med i turnering 

Pris 

Petanquemedlem med turnering: 400kr. 

Petanquemedlem uden turnering: 200kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevæg dig for livet 

Trænere: Rikke Kvist, tlf: 21671310, Vita Degn, tlf: 30513692, 

Henry Holm Hansen, tlf: 42188272, Aase Jensen, tlf: 28906261, 

Inger Nielsen, tlf: 20534030. 

Træningstidspunkt: Mandag: kl. 10.00 til 12.00.  

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars 

Hvem kan være med? Alle kan være med, og aktiviteterne 

afvikles på en måde, som ikke øger smitterisikoen. Vi tager godt 

imod dig/jer.  

Alle aktiviteter tilpasses deltagernes ønsker og formåen. Der vil 

være forskellige aktiviteter i hallen, som du selv kan vælge dig ind 

på, efter den fælles opvarmning.   

Feks. 

Styrketræning 

Floorball  

Boccia 

Tennis 

Smart træning 

Motionscenter  



Stigegolf 

Kortspil 

Der vil også være mulighed for en gåtur på Sløjfestien. 

Kom og vær med til et par hyggelige timer, hvor bevægelse, hygge 

og grin vægtes højt.  

Formiddagen afsluttes med en kop kaffe og en hyggelig snak. 

         Håber vi ses.  

PS. Husk at der stadig er gåture kl. 10.00 hver tirsdag fra pavillonen 

i Blære 

 

Pris: 250kr. for 10 gange træning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvinder og mænd på MTB og Jernhest 

Træner: Knud Erik Leth, tlf: 40617862 og Inger Nielsen, tlf: 

20534030 

Følg med på vores facebookside:  

”Mandfolk på MTB og jernhest – Blære IF” 

”Kvinder på MTB og jernhest – Blære IF” 

Træningstidspunkt: Hver søndag året rundt kl. 9.00 fra Blære 

Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars 

Hvem kan være med? Vi taler om turen og planlægger den i 

fællesskab, når vi ser hvem der er mødt op. Det bliver normalt en 

tur på 25-40 km. Nogle af ruterne går gennem skov og sti, andre går 

langs banestien og asfalteret veje. Alle kan være med på alle slags 

cykler.  

Onsdag aftner: Kører vi i skove på anlagte MTB spor, normalt er 

det ture på 15-50km, det er 

ikke et krav, men absolut en 

fordel på en MTB cykel om 

onsdagen. 

 

Pris: 250,00 årligt 



Floorball 

Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf: 20534030 

Træningstidspunkt: Tirsdag: kl. 16.00 – 17.00 

Opstart: September 

Sted: Blære Multihal, Gl. Blærevej 58, 9600 Aars. 

Hvem kan være med? Motionsfloorball er for alle, både mænd og 

kvinder. 

Sved på panden, pulsen op og styr på staven. Med masser af sammenhold, 

teknik og tempo er floorball en actionpacked holdsport for alle. Floorball 

er let at komme i gang med uanset forudgående erfaring med floorball.  

Motionsfloorball handler om sund og effektiv motion i en uformel ramme, 

hvor fællesskab vægtes højt.  

Pris: 250kr pr. halvår. 

 

 

 

 

 

 



Teater 

Kontaktperson: Gunnar Nielsen, tlf: 29266377 

Hvem kan være med? Alle. Har du lyst til at deltage så kontakt 

Gunnar. 

Teatergruppen består af mange forskellige personer og skifter lidt 

fra år til år også afhængig af dilettantstykkets omfang. 

Udover dilettant står teaterudvalget også for revy 2 aftener i 

idrætsugen. 

Der modtages gerne tips og gode ideer til indslag til revyen 

løbende hele året på: revyblaere@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


