BVU – Hej Forår.
Endnu en indendørssæson er afsluttet, hallen står næsten tom hen, og aktiviteterne er rykket udendørs.
Vi har haft en på mange måder positiv og spændende sæson, hvor der overordnet kom mere gang i
hallen, og hverdagseftermiddage og aftener næsten alle blev brugt af BVU.
Gymnastik - Har igen afsluttet en god sæson med en vellykket og godt besøgt Gymnastikopvisning
Volleyball – Har haft fint fremmøde, og for 1. gang haft 2 hold tilmeldt i turnering.
Crossfit – Fuld fart over feltet ved Dan – 20-25 deltagere næsten hver Torsdag.
Badminton – Medlemsfremgang hos Børnene, og ved de voksne næsten alle baner optaget.
Håndbold – Serie 2 Damer har haft en ok sæson, og så har vi fået gang i Børnehåndbolden. Super.
Idræt for alle – Hygge og motion et par timer hver Torsdag formiddag.

Og hvad sker der i BVU Forår-Sommer
Løb og Motion - er i fuld gang – for alle løbeinteresserede. Alle kan være med.
Tennis - starter op primo/medio Maj – både for børn og voksne. Alle kan være med.
Volleyball – Der spilles igen beachvolley hver Onsdag i Raved. Alle 16+ kan være med.
Håndbold – ligger stille over sommeren, men der er planer om Håndboldfitness igen, hvis der er
tilmeldinger nok – alle 16+ kan være med m/k.
Idræt for alle – Holder aldrig pause, så her er mulighed for at spille – Krolf, Petanque, Discgolf

Hvad har vi af planer i efter Sommerferien :
Her starter som sædvanlig vores indendørssæson op igen.
Badminton – for alle aldre
Gymnastik for alle aldre – Herunder naturligvis også Zumba og Crossfit.
Volleyball – Seniorer m/k
Håndbold – senior Damer og Børnehåndbold - børnehave, 0. 1. og 2. klasse

NYT/TILTAG :
Åben Hal - Vi har planer om at afvikle nogle Lørdagsarrangementer – hvor alle børn – børnehave – 6. klasse
kan komme og udfolde sig med, hvad de har lyst til. Herom mere i næste udgave eller via skoleintra.
Actionkids – Vi pønser på nogle Lørdage til efteråret for 4. – 6. klasses børn, hvor vi f.eks. skal/kan –
treeclimbing, kano/kajakroning, fodboldgolf, kampsport m.m. Herom mere i næste udgave eller via
skoleintra.
Voksenaften – Put børnene i seng, og tag en time eller to med – floorball, håndbold, fodbold m.m.
Find jeres kontaktperson på www.bvu.dk
Vi glæder os til at se jer i BVU
M.v.h.
Birger Jørgensen
Formand BVU Hovedbestyrelse

HALLLOOO – har du lyst til at hjælpe din by med lidt frivilligt arbejde ? Vi har brug for netop dig !
Bolderslev er en driftig by, hvor frivilligt arbejde i lokalrådet, BVU med flere udvalg, øvrige
fritidsforeninger, holder rigtig mange i ilden.
Tit og ofte er det de samme hoveder vi møder i flere forskellige sammenhæng – Tordenskjolds Soldater.
Uden dem ville Bolderslev By lide samme triste skæbne som mange andre landsbyer – Landsbydøden.
Heldigvis sker dette ikke her hos os, men vi skal alle være opmærksomme på, at mange aktive frivillige er af
den ”gamle Garde”.
Hvor er forældrene til vores – heldigvis - stadig mange børn ???
Vi skal i BVU bruge mange flere hænder end dem vi har nu, hvis vi skal holde hjulene i gang.
Trænere, Hjælpetrænere, hjælpere til vores Åbent Hus arrangementer m.m.
Vi spenderer gerne et trænerkursus på dig, hvis det er det der skal til. Prøv os.
Kom og vær med i en aktiv forening, og hjælp os med at give jeres børn en god fritidsoplevelse i BVU.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Birger Jørgensen - 21616817
Formand BVU Hovedbestyrelse

