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Bjerringbro Atletik & Motion

Kontakt:
Formand:  Jan Møller Nielsen  tlf. 60 16 04 49
Webmaster: Uffe Salomonsen  webmaster@bjerringbro-motion.dk
Hjemmeside: www.bjerringbro-motion.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Bjerringbro Atletik & Motion er hele byens løbefællesskab. 
BAM har ifølge vedtægterne det formål “at give medlemmerne mulighed for at udøve 
løbetræning og andre motionsformer, hvortil der skal være mulighed for at få støtte og 
vejledning. Formålet er også at give inspiration til den enkelte og udbrede kendskabet til 
løbesporten og relaterede motionsformer“.
“Bjerringbro Atletik & Motion har også som formål at sikre medlemmerne del i et uhøjtide-
ligt og uformelt fællesskab, hvor der er plads til sjov og hyggeligt samvær, men samtidigt 
tilgodese løbere på ethvert ambitionsniveau. Foreningen skal også medvirke til udvikling af 
gode fysiske muligheder for aktiv bevægelse og motion i Bjerringbro-området”.
Bjerringbro Atletik & Motion blev stiftet den 3. juni 1971 som en afdeling under Bjer-
ringbro IF Atletik, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2005. 

 Træningstider:
Mandagsholdet mandag 08.30

Teen Runners 12-16 år mandag 17.30

Øvrige mandag  17.30

onsdag 18.00

lørdag 09.00

Træningen starter fra Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.



Kontakt:
Formand:  Stine Torp Mail: stinetorp@gmail.com 
Næstformand: Camilla Damgaard Mail: camillad95@hotmail.com
Telefon: 20 24 4 133 Mail: ggfgym@gmail.com
Hjemmeside: www.gudenaadalensgymnastikforening.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
GGF tilbyder mange spændende hold inden for gymnastik og fitness.
Der er rytme- og springhold for børn, unge og voksne, og et væld af spændende  
fitnesshold – både om formiddagen og eftermiddag/aften. 
Desuden tilbydes Familietons, som er et søndagstilbud til børnefamilier, hvor de kan 
boltre sig i Springcentret på Gudenaadalens Efterskole en gang om måneden.
Alle vores hold kan ses på vores hjemmeside, hvor vi også har online tilmelding.

I GGF vægtes kvalitet i træningen og fokus på udvikling og fællesskab højt.  
Instruktørerne er uddannede, engagerede og kan deres ’kram’. Målsætningen er at 
tilbyde kvalitetstilbud inden for gymnastik, fitness og bevægelse og derigennem skabe 
fællesskaber, som giver god energi og nye venner. 
Både nye medlemmer og nye instruktører er hjertelig velkomne i GGF!

Træningstider:

Gudenaadalens Gymnastikforening

Træningstider på de forskellige hold kan ses på vores hjemmeside: www.gude-
naadalensgymnastikforening.dk.

GGF træner på flere lokationer i Bjerringbro og omegn. 
Vi tilbyder hold på Bøgeskolen, Egeskovskolen og Enggården samt i Bjerringbro Idræts- 
og Kulturcenter. Desuden har vi hold i Springcentret på Gudenådalens Efterskole i 
Ulstrup.



Kontakt:
Formand:  Michael Jensen tlf. 26 61 43 96
Formand for sportsudvalget: Frank Madsen tlf. 40 10 45 49 www.bjerringbroif.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Bjerringbro IF er en fodboldklub med fokus på fællesskab. Vi har et dejligt anlæg med et 
godt klubhus, der danner rammerne om vores træning og kampe. Det er vigtigt for os, at 
fodbold handler om mere end at vinde. Vi har hold til alle aldre både for piger og for drenge. 

Træningstider:

Bjerringbro IF - Fodbold

Forældre + barn Mandag 16:30 - 17:30
U5 (2016) Onsdag 16:45 - 17:45
U6-7 (2014-2015) Onsdag 16:45 - 17:45
U8 (2013) Onsdag 16:45 - 17:45
U9 (2012) Tirsdag + Torsdag 17:00 - 18:00
U10 Dr (2011) Mandag + Onsdag 17:00 - 18:00
U11 Dr (2010) Mandag + Torsdag 16:30 - 18:00
U12 Dr (2009) Mandag + Onsdag 16:30 - 18:00
U12-13 Pi (2008-2009) Mandag + Onsdag 17:00 - 18:30
U13 Dr (2008) Mandag + Onsdag 16:30 - 18:00
U14 Dr (2007) Mandag + Onsdag 16:30 - 18:00
U15 Dr (2006) Mandag + Onsdag 16:30 - 18:00
U14-15 Pi (2005-2006) Tirsdag + Torsdag 17:15 - 18:45
U16-17 Dr (2004-2005) Mandag + Onsdag 19:00 - 20:30
U19 Dr (2001 - 2003) Tirsdag + Torsdag 19:00 - 20:30
HerreSenior (S3 + S4 + S5) Tirsdag + Torsdag 19:00 - 20:30
DameSenior (S1 + S2) Tirsdag + Torsdag 19:00 - 20:30
M+40 + M+50 Mandag + Onsdag 19:00 - 20:00



Kontakt:
Kontaktperson:  Henrik Bangshøi  tlf. 21 60 92 82
Kontaktperson:  Søren Wolff  tlf. 24 48 99 89
Hjemmeside: www.bfh.dk 

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Bjerringbro FH er en håndboldklub, der kan tilbyde håndbold lige fra U5 til senior. BFH 
har også stor prioritet på det sociale, hvor klubbens ungdomsudvalg er på banen med 
mange sociale arrangementer. 
Bjerringbro FH har desuden også et lykkeligahold, et tilbud til børn mellem 7 til 18 år 
med udviklingshandicaps. 

Træningstider:

Bjerringbro FH – Håndbold

Træningstiderne kan ses på Bjerringbro FHs hjemmeside.



Bjerringbro Svømmeklub

Kontakt:
Formand:  Louise Slotø Katholm   

Hjemmeside: www.bjsv.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Klubbens formål er at undervise og dygtiggøre sine medlemmer i svømning, livredning 
og udspring samt udbrede interessen for svømmesporten.
Klubben henvender sig til alle. Vi har hold lige fra babysvømning, børne, action, talent 
og voksen hold så der er plads til alle uanset niveau.

Træningstider:
Trænings tider fremgår af vores  
hjemme side http://www.bjsv.dk

Vi holder til i Bjerringbro Idræts- og 
kulturcenter hvor svømmehallen bla. har 
varmtvandsbassin og 25 m baner.

Svømmeklubben uddanner desuden egne 
svømme instruktører der er med til at ud-
vikle den lokale svømmeklub og man kan 
være med til at gøre en forskel for andre.



Bjerringbro Tennisklub
Bjerringbro Lawn
Tennisklub

Kontakt:
Formand:  Tony Friis Ghazaleh tlf. 40 84 13 80
Mail: bjerringbrotennisklub@gmail.dk
Hjemmeside: www.bjerringbrotennisklub.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Vores fokus i ungdomsrækker er at udvikle tennissporten i hyggelige og trygge rammer. 
En månedlig grill aften med hele familien, far, mor og søskende.
Vore seniorer nyder at spille sammen uden at skelne mellem erfarne spillere eller helt 
nybegynder, mandag og onsdag. Vi har en god terrasse som benyttes til at diskutere 
enkelte præstationer.
Vi planlægger en familie introduktion, hvor alle familier kan være sammen på og  
omkring banen.
Vi har voksen intro i starten af sæsonen med gode erfarne trænere, som giver et godt 
skub i den rigtige retning
 

Træningstider:
Ring eller skriv en mail til os, så kan vi aftale 
du kan prøvetræne og vi kan introducere de 
mange tilbud.

Vi har også et tilbud til dem som kun vil 
spille nogle få gange, når solen skinner og 
der er godt vejr.

Pay & Play her kan du for 120 kr. spille en 
time med op til 3 andre af dine venner eller 
naboer. 



Byforum styrker fællesskabet og Bjerringbro

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Bjerringbro Byforum er en paraplyorganisation, der repræsenterer kulturliv, foreninger, 
erhverv, detail og helt almindelige borgere.
Byforums opgaver er gennem samarbejde at udvikle nye projekter i Bjerringbro og skabe 
sunde fællesskaber på tværs. 

Gør byen mere attraktiv
Arbejdet har til formål at gøre Bjerringbro til et mere attraktivt sted at bo, leve og drive 
virksomhed. 
Derudover arbejder Byforum på at understøtte den lokale identitet ved at skabe  
synlighed om lokale initiativer og aktiviteter. 
Endelig fungerer Byforum som bindeled og talerør over for politikere og embedsfolk. 

Bychef i spidsen
Til daglig ledes Bjerringbro Byforum af en bychef, der har til opgave at samle  
mennesker, foreninger og virksomheder om det fælles mål at udvikle Bjerringbro. 
Udviklingen sker gennem forskellige projekter, der enten opfører nye ting – såsom Niels 
Due Jensens Plads, kuberne i gågaden og det nye projekt ved Gudenåen – eller gennem 
aktiviteter såsom Bjerringbro Kulturfestival. 



Bjerringbro Idræts & Kulturcenter 

Beskrivelse af aktiviteterne: 
Bjerringbro Idræts & Kulturcenter er det primære samlingssted for byens foreningsliv & 
Kultur.

Vi tilbyder haller, svømmehal med sauna & wellness, klublokaler og udendørsfaciliteter til 
de foreninger der ønsker at leje sig ind hos os.

I dag huser vi: BFH håndbold, BIF fodbold, Bjerringbro Tennisklub, BIF Gymnastik, 
Gudenådalens gymnastikforening, BIF Badminton, Bjerringbro Badminton, Bjerringbro 
Atletik & Motion, Team Nørreå Bordtennis, Bjerringbro svømmeklub, Mammen IF, 
Rødkærsbro svømmeklub, Kom & Dans, Saunagus Danmark & Skyttekreds Bjerringbro

Vi har stor aktivitet i vores lokaler, og af andre samarbejdspartner kan ud over  
foreningerne nævnes Nørgaards højskole, Grundfos, Gudenådalens- og Hedemølle 
 efterskoler, byens skoler og Friskoler.

Vores primære brugere er foreninger. Men derudover anvendes vores faciliteter og lækre 
møde/festlokaler til alt fra små og store arrangementer, så som messer, private fester, 
koncerter til et hurtigt måltid i vores cafe.

Skulle du have en forespørgsel på et arrangement eller er interesseret i forplejning af 
mad. Både i eller ud af huset så kontakt 

Bjerringbro Idræts og Kulturcenter på mobil: 87 50 35 30 eller Mail: ksn@bjerringbroip.dk



Kontakt:
Kredsleder:  Morten Stæhr Gregersen  beostaehr@gmail.com tlf. 25 36 06 32 
Bestyrelsesformand: Dorthe Jørgensen  dotmama@icloud.com tlf. 60 82 18 20 
Hjemmeside: www.fdf.dk/Bjerringbro

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
I FDF Bjerringbro tror vi på at leg fremmer vigtige egenskaber som nysgerrighed,  
kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar. Egenskaber som vi har 
brug for som mennesker. 

Kom og vær med ! Vi har sæsonstart året rundt.

Puslinge (5år - 0.klasse) torsdag 16.30-18.00

Tumlinge (1.-2. klasse) torsdag 16.30-18.00

Pilte (3.-4. klasse) torsdag 18.30-20.30

Væbnere (5.-6. klasse) torsdag 18.30-20.30

Seniorvæbnere (7.-8. klasse) mandag 18.30-20.30

Seniorer (15år+) mandag 18.30-20.30

Orkester (10år+) onsdag 19.00-21.30

FDF Familie (3-6år) Nogle lørdage 10.00-14.0

Møde:

FDF Bjerringbro



Kontakt:
Formand:  Mette Høegh Slotø mettesthomassen@gmail.com tlf. 25 21 08 79
Næstformand: Louise Brejndahl Hald Poulsen louise_brejndahl@hotmail.com  tlf. 61 78 48 24
Hjemmeside: www.bif-gymnastik.dk

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
I BIF Gymnastik vægter vi bredden i gymnastikken højt og har fokus på fællesskab og 
kvalitet.
BIF Gymnastik tilbyder en bred vifte af gymnastikhold inden for rytme, spring,  
vandgymnastik, opvisningsgymnastik, sansemotorisk træning, samt træningsgymnastik 
med flere varianter i redskaber.
Vi vægter bredden i gymnastikken højt og har fokus på fællesskab og kvalitet. Alle er 
velkomne i vores forening - vi har et hold, der passer til dig uanset alder og niveau. 
Velkommen i BIF Gymnastik!

Træningstider:

Bjerringbro Gymnastik Forening
BIF Gymnastik
Gymnastik for alle aldersgrupper

BIF Gymnastik dyrker vi vores idræt på forskellige tidspunkter i ugen.
Vores træningssteder spænder bredt.
Fra Bjerringbro kultur og idrætscenter til skolerne i Bjerringbro samt Enggården.
Vil du vide mere så kontakt os direkte eller gå ind på vores hjemmeside  
www.bif-gymnastik.dk og find det tidspunkt og den idræt du kunne tænke dig at  
deltage i.

BIF Gymnastik uddanner mange ledere, og hos os starter du som spirer og senere 
overtager du dit eget hold.
Vi sørger for den nødvendige uddannelse, så du står stærkt og motiveret til at instruere 
og lede et hold.
Vi ser frem til at møde dig.



Kontakt:
Formand:  Christian Madsen tlf. 60 22 25 73
Kasserer: Ib Steen Jørgensen tlf. 20 40 36 22
Mail: skyttekredsbjerringbro@gmail.com
Hjemmeside: www.skyttekredsbjerringbro.dk

Beskrivelse af aktiviteterne: 
Skyttekreds Bjerringbro tilbyder skydning med riffel og pistol for hele familien. Vi har 
plads til både hygge og konkurrencesport.
Vi lægger vægt på, at vores skytter kan udvikle sig i det tempo, de ønsker, og at alle skal 
have en god oplevelse med at gå til skydning.
Skydning udfordrer og styrker evnen til at holde fokus og være i nuet. Vigtige evner, der 
kan overføres til alle andre aspekter af livet.

Træningstider:
I kan gå til skydning sammen eller hver for sig. De fleste børn kan starte til (riffel-)  
skydning omkring 8-10 års alderen.
Vi tilbyder hold for børn og unge med forskellige niveauer af træning.  
Primær træningstid for børn og unge ligger onsdag mellem kl. 17.15 og 19.30  
(tidspunkt afhænger af holdtype).
Primær træningstid for voksne skytter er onsdag fra kl. 19.30-21.00.
Vil du - eller hele din familie - have nye udfordringer og gode oplevelser? 
Så kontakt os for at høre mere om de muligheder, vi kan tilbyde jer!

Skyttekreds Bjerringbro



Kontakt:
Formand:  Helle Senika Christensen  hellesenika@gmail.com tlf. 42 18 00 73
Næstformand:  Nikolaj Salling Rasmussen mrnikorasmussen@gmail.com tlf. 31 62 19 35
Hjemmeside: www.stafetforlivet.dk/stafet/bjerringbro 

Beskrivelse af foreningen/aktiviteterne: 
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer 
livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. 
Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft. 

I Bjerringbro har Stafet for livet været en fast tradition de sidste 9 år, i weekenden efter 
Lions kræmmermarked – det gør vi også i 2021 blot på en anderledes måde.
I ugen op til den 19. -20. juni kan vi hver især gå, løbe, cykle, eller hvad kreativiteten nu 
byder på for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse og sætte fokus på kræftsagen.
Alle kan deltage som deltager på et hold eller blot som enkelt person.

Stafetten afsluttes med en livestreamet lyscermoni, som giver tid til at mindes dem vi 
har mistet og give håb til dem, der kæmper. Følg nærmere information herom på vores 
hjemmeside. Her kan man også købe lysposer til ceremonien og dermed også støtte 
kræftsagen.

Tilmelding:

Stafet for Livet Bjerringbro

Tilmelding sker på vores hjemmeside. Det koster kr. 100,- at deltage.
Lysposer kan købes på hjemmesiden til 50 kr.

Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret således at I kan følge med i hvad der sker 
og hvor. Følg os også på facebook på Stafet for Livet Bjerringbro, så har du den nyeste 
information omkring stafetten.
Grundet Corona vil det ikke være muligt at afholde en fysisk stafet som tidligere år, hvor 
det er foregået på markedspladsen v/Bjerringbro Hallen. 



Kontakt:
Formand og træner:  Tommy Jørgensen tlf.  22 32 14 47
Mail: Tommyj@sport.dk
Hjemmeside: Norreabordtennis.dk

Beskrivelse af aktiviteterne: 
Team Nørreå bordtennis ønsker at give alle muligheden for at være med. Derfor har 
vores træning i Bjerringbro Idrætspark deltagelse af alle. 

Ungdomsspillere, forældre, motionister og elitespillere. Piger og drenge, øvede og  
nybegyndere. Alle kan være med på vores hold og alle får en god oplevelse. 

Træningstider:
Træningstider/andet info:

Træningsstedet er hal 3 i Bjerringbro Idrætspark. Alle træner samtidigt. 

Tirsdag: 17.30-19.30
Torsdag 17.00-19.00

Sæsonen er fra september til påske. 

Team Nørreå bordtennis



Børnenes Ven

Kontakt:
Formand:  Minna Due Jensen 
Næstformand: Karl Engelbrecht
Hjemmeside: www.børnenesven.dk

Beskrivelse af foreningen: 
Måske kender du et barn eller en ung i din klub, forening eller i din nærhed, som har 
brug for økonomisk hjælp til sine fritidsaktiviteter? Det kan f.eks. være tilskud til  
kontingent, stævnedeltagelse, sportsudstyr eller spejderlejr.
Så er Børnenes Ven, en mulighed. Find din nærmeste fondsven på www.børnenesven.dk  
og kontakt vedkommende på mail eller telefon.

 

Fakta om fonden:
Fonden blev stiftet af Minna Due Jensen i april 2014 med det formål ”at yde økonomisk 
støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest mulige får oplevelser, glæder og sejre 
i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske ”.
Støtten administreres af 19 fondsvenner, som alle er aktive foreningsfolk fordelt over 
hele Viborg kommune.



Åbent Hus
Som et nyt initiativ kan 
du møde fritidsvejlederne 
hver torsdag til Åbent 
Hus i Multisalen på  
rådhuset fra kl. 15-17

Vi glæder os til at se jer!

Formålet er, at alle skal have mulighed for  
at komme i dialog med en fritidsvejleder. 

Er Åbent Hus for dig?

Åbent hus er for alle børn og unge i  
alderen 0-18 år, deres forældre samt  
samarbejdspartnere.
 
Hvad kan du få hjælp til af en Fritidsvejleder

• Personlig vejledning om fritidsaktiviteter

• Finde en fritidsaktivitet der passer dig

• Høre om de økonomiske muligheder der findes

• Kontakt til foreningerne

• Praktisk info inden opstart af en fritidsaktivitet

• Og meget mere ...

Adresse:

Viborg Rådhus
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

(Åbent Hus følger skolernes ferie)

Ved spørgsmål er I altid  
velkomne til at kontakte os!

Fritidsvejleder
Chandra Anna Larsen

Tlf.: 41 93 34 11
Mail: cl1@viborg.dk

Fritidsvejleder
Martin Malthesen Elgaard

Tlf.: 41 93 34 12
Mail: mame@viborg.dk


