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HÅNDBOLD
Kom og prøv vores forældre/barn håndbold 
for de helt små spillere. U4 håndbold er for 
alle boldglade børn mellem 2 og 5 år og deres 
forældre. Vi spiller håndbold og leger med 
bolde i hallen ca. hver anden lørdag i 45 min. 
fra oktober til april.

Sæsonstart for ungdomshold er første uge i 
oktober.

U4 lørdag kl. 11.00 i hallen 
(start lørdag den 4/10)
Pris: kr. 350,- for en hel sæson.

U8 (1.+2. klasse) mandag kl. 16.15 i hallen
(start den 6/10)
Pris: kr. 550,- for en hel sæson. 

Dame serie 2, 3 og 4 træner tirsdag og tors-
dag kl 19.00-21.30 (sæsonen er startet, 
men du kan sagtens nå at være med)
Pris: kr. 1.250,- for en hel sæson.

Herre serie 4 træner torsdag kl. 21.30-22.00
Pris: kr. 1.250,- for en hel sæson.

Med venlig hilsen Håndboldudvalget
Tina Svanholm, tlf. 3054 0912
Trine Juul Larsen, tlf. 2067 9913

BADMINTON
Motion
Lej en badminton bane fra den 25/8 til den 17/4
for kun kr. 1.400,- for en HEL sæson!
Mandag er der baner fra kl. 19.00-22.00
Onsdag er der baner fra kl. 18.00-22.00
Fredag er der baner fra kl. 18.00-22.00

Ungdom 
Ungdomsbadminton starter den 3/9 til den 3/4
for kun kr. 350,- for en HEL sæson!

U9 til U13 årgang 2002 til 2007:
Onsdag fra kl. 16.00-17.00

U15 til U19 årgang 1996 til 2001: 
Onsdag fra kl. 17.00-18.00

U9 til U19 årgang 1996 til 2007:
Fredag fra kl. 17.00-18.00

Miniton 
Miniton er badminton for de helt små, og
starter den 3/9 til den 3/4 for kun kr. 300,-
for en HEL sæson!

U5 til U7 årgang 2008 til 2011:
Fredag fra kl. 16.00-17.00

Med venlig hilsen Badmintonudvalget
Motionbadminton Ungdomsbadminton
Gert Urban Martin Christensen
Tlf. 9892 2493 Tlf. 9896 5003
Mobil 2969 3369 Mobil 4084 5003

Tilmelding og betaling på www.asifgymnastik.klub-modul.dk

Kontingent for en hel sæson:
Voksne: kr. 400,- Børn: kr. 350,-
Bowls: kr. 160,- Senior Røre: kr. 15,- pr. gang.

Med venlig hilsen
Susanne Jensen, tlf. 9896 5034
Formand for gymnastikafdelingen

GYMNASTIK
HOLD ALDER DAG TID START & STED

Forældre/Barn 0-3/4 år Tirsdag 16.30-17.30 2/9 - På Skolen

Puslinge 3/4-6år Onsdag 16.30-17.30 3/9 - På Skolen

Springlopper 0 kl.-3. kl. Tirsdag 16.30-17.30 2/9 - I ASIF Hal

Rytme mix 4. kl.-opefter Tirsdag 17.30-19.00 2/9 - I ASIF Hal

Springhold 4. kl.-opefter Tirsdag 17.30-19.00 2/9 - I ASIF Hal

Fitness dans Kvinder Mandag 18.45-20.00 18/8 - På Skolen

Fitness dans Kvinder Onsdag 18.45-19.45 20/8 - På Skolen

”Op i årene
gymnastik”

Kvinder Torsdag 17.00-18.00 4/9 - På Skolen

Motions-
Damer/herrer

M/K Torsdag 18.00-19.15 4/9 - På Skolen

Motions
Herrer

Herrer Torsdag 19.30-21.00 25/9 - På Skolen

Senior Røre M/K Tirsdag 14.00-16.00 23/9 - I ASIF Hal

Bowls M/K Tirsdag 19.30-21.00 2/9 - På Skolen

I JULI blev der sat en del re-
korder i det det nordjyske 
sommerland - antallet af sol-
skinstimer, badevandstem-
peraturer og ikke mindst 
lufttemperaturen var i top. 

Derudover satte 
SuperBrugsen i Løkken også 
rekord i velgørenhed. Her 
blev nemlig doneret hele 
4572 kroner via Velgøren-
hedsknappen på butikkens 
flaskeautomat. Det er det 
største beløb, som butikkens 
kunder hidtil har doneret, 
og det er samtidig det andet 
højeste donationsbeløb 
blandt samtlige SuperBrug-
sen-butikker i landet. 

Brugsuddeler Mogens 
Knudsen er yderst tilfreds 
med det flotte resultat: 

- Jeg er meget stolt af, at 
vores kunder har doneret så 
mange penge via Velgøren-
hedsknappen. Det sender et 
vigtigt signal om, at kunder-
ne ønsker at hjælpe udsatte 
børn i Danmark og verdens 
fattigste familier til et bedre 
liv, fortæller uddeleren. 
Det er Børns Vilkår og CARE 
Danmark, der indtil 2015 
driver Velgørenhedsknap-
pen i alle Coops butikker. 
Den hjerteformede knap 
fungerer som en elektronisk 

raslebøsse, og de indsamle-
de penge fordeles ligeligt 
mellem de to organisatio-
ner. 

I 2013 havde Børns Vilkårs 
BørneTelefon godt 33.000 
samtaler med børn og unge 
om alt fra digital mobning til 
omsorgssvigt. Imidlertid var 
der knap 35.000 opkald, 
som rådgiverne ikke kunne 
nå at besvære. 

- Vi er meget taknemmeli-
ge for hver en donation fra 
Løkken. For hver 35 kroner, 
der samles ind via Velgøren-
hedsknappen, kan vi nemlig 
rådgive endnu et barn. Hver 
eneste krone gør en stor for-
skel i et lille liv, siger direktør 
i Børns Vilkår Rasmus Kjel-
dahl. 

Også hos CARE Danmark 
er glæden stor:

- Med pengene fra Velgø-
renhedsknappen hjælper 
CARE Danmark fattige men-
nesker med at spare op og 
tage små lån. Sidste år hjalp 
CARE Danmark og resten af 
CARE-kontorene verden 
over 3,7 millioner menne-
sker i spare-låne-grupper. 
Mange af dem har startet 
nye forretninger, som sikrer 
deres familier mad på bor-
det og børnene en uddan-

nelse, siger generalsekretær 
i CARE Danmark, Niels Tof-
te.

- En mikroopsparing æn-
drer en families liv, og jo fle-
re penge vi får fra Velgøren-
hedsknappen, desto flere 
fattige familier kan få hjælp, 
understreger generalsekre-
tæren.
Coop har stillet flaskepant-
automaterne i alle deres bu-
tikker i Danmark til rådig-
hed for CARE Danmark og 
Børns Vilkår. 

Når man trykker på Velgø-
renhedsknappen på flaske-
automaten i Kvickly, 
SuperBrugsen, Dagli'Brug-
sen, Irma og Fakta, sender 
man sin flaskepant til de to 
hjælpeorganisationer CARE 
Danmark og Børns Vilkår. 

På den måde hjælper man 
børn og familier både i Dan-
mark og i verdens udvik-
lingslande. 

Løkkens handlende 
er også velgørere

4572 kroner blev der doneret i Løkken i juli. Privatfoto


