
HOLDTRÆNING UDE
Vi håber på snarlig genåbning af fritidsfaciliteter. Indtil da er vi glade for at se de 
mange, der er begyndt på holdtræning. Flere end 60 holdtræninger gennemføres  
udendørs i denne uge. Tilmelding er som altid via holdbooking.

@ MAILS
Vi ved nogle af jer mangler svar på mails vedr. medlemsskab. I er ikke glemt, vi 
arbejder på at svare jer snarest. Tak for jeres tålmodighed.

NU OGSÅ GOLF-TILBUD - SE HER
Et nyt tilbud fra onsdag den 6. maj 2020 er at alle medlemmer nu kan prøve kræfter 
med golf. Få 1,5 times træning med træner i Vejen Golfklub og har du lyst kan du 
prøve klubbens 9-hullers Akademibane. Det er gratis for alle medlemmer og Vejen 
Golfklub stiller udstyr til rådighed. Tilmelding via holdbooking. 

NYHED FITNESS TAKE AWAY ALLE HVERDAGE
Fitness Take Away kom godt i gang i sidste uge - næste uges menu

Fitness ret kr. 75,00
Blandet salat kr. 35,00
2 stk. kyllingespyd med gnavegrønt kr. 40,00
Smoothie 0,4 L kr. 35,00
Fitness muffin kr. 20,00
Fadøl 0,4 L kr. 35,00
Sodavand 0,4 L kr. 20,00   

ØKONOMI
Vi arbejder efter en 2-3 årig strategiplan, hvor det i første omgang handler om 
at være i tæt dialog med alle vores gæster og kunder – og at skaffe likviditet, 
koste hvad det vil. 
Vi er i tæt dialog med vores bank og Statens Vækstfond om dette. Der har  
sideløbende været møder med Vejen Kommune, som vi ved arbejder med  
generelle støttepakker til kultur og fritid og muligvis også til turisterhvervet.  
Her afventer vi hvad der sker. 
Vi søger ligeledes statens hjælpepakker. Reglerne ændres stort set dagligt, 
men vi fremsender anmodning om hjælp til lønkompensation og støtte til faste 
udgifter – mellem 3 og 4 mio. kr. 
Vi har dags dato fået aflyst over 900 arrangementer, hvor omsætningen ville 
have været noget over 20 mio. kr. Som det ser ud nu, har vi likviditet til og med 
3. kvartal.

Vi venter nu med spænding regeringens udmelding 10. maj 2020.

TAK
Mange tak for den store støtte 
og opbakning Vejen Idrætscenter 
oplever i disse dage.
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Ugemenu Take Away
Afhentes mellem kl. 17.00-19.00

Mandag den 4. maj:
Kylling-spinat frittata med 
bagte rodfrugter, salsa,  
jalapeños og mango

Tirsdag den 5. maj:
Okseburger med avokado, 
gulerod, syltede rødløg, 
ramsløg mayo og sweet 
potato fries

Onsdag den 6. maj:
Letrøget unghanebryst 
i fad med aubergine, 
squash, tomat, rødløg, 
oregano og rå marineret 
blomkål

Torsdag den 7. maj:
Kyllingebryst fyldt med 
asparges, mozzarella og 
soltørret tomat

Fredag den 8. maj:
Okseburger med avokado, 
gulerod, syltede rødløg, 
ramsløg mayo og sweet 
potato fries

Bestilling inden kl. 17.00 
på www.vejenic.dk eller 
på tlf. 2154 7064 mellem 
kl. 12.00-17.00.
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VIC Jump på Henning Have Stadion. 
Skodborg IF starter jump-hold i maj.

GOLF
TILBUD
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LA CENTER SPORT ALL INCLUSIVE
I en tid, hvor vi ikke ved om vi må rejse udenlands, mærker vi en efterspørgsel 
på vores La Center Sport ALL INCLUSIVE koncept. 
Måske du kender nogen der kan have glæde af en 
mini-ferie eller måske en uge i SportsCenter Danmark 
tæt på Legoland mm.
 
Med La Center Sport ALL INCLUSIVE, kan vores gæster 
lade familiekokken holde fri for alle hovedmåltider er 
inkluderet. Gæsterne får FRI adgang på alle hold, 
FRI leje af ketchersportbaner og ketcher.
 
For at imødekomme nye mønstre tilbyder 
vi jo mange daglige udendørs hold som 
Dance, Jump, Bodypump, CrossGym, 
Naturtræning og flere er på vej. 
Vi håber meget at svømmehallen 
og vores indendørs SPA får 
lov at åbne snart.

Vi glæder os til en rigtig god sommer
med masser af turister!

Der kan læses meget mere om 
La Center Sport konceptet på
www.vejenic.dk

CORONA SPORT 
LØBE-TURE,
FODTENNIS OG
ANDRE GODE 
IDÉER
Vi planlægger nye  
aktiviteter for flere 
aldersgrupper. Vi vil meget 
gerne i gang med aktivite-
ter til de unge der ikke er 
i skole. 

Har du idéer til nye tiltag 
så send gerne en mail til 
Jakob på js@vejenic.dk

Jakob Sander

På vegne af hele holdet bag Vejen Idrætscenter

La Center Sport 
ALL INCLUSIVE
2 voksne + 2 børn Pris

1 overnatning
inkl. hovedmåltider
+ Sportspas i 2 dage 1.999.-

2 overnatninger
inkl. hovedmåltider
+ Sportspas i 3 dage 2.799.-

3 overnatninger
inkl. hovedmåltider
+ Sportspas i 4 dage 3.699.-

7 overnatninger
inkl. hovedmåltider
+ Sportspas i 8 dage 7.299.-
Inkl. fri ketcherleje.
Tilkøb: Ekstra barn kr. 250.-
Ekstra voksen kr. 350.-

Mulighed for flere døgnAktiviteter for alle

Padel og te
nnis

Hyggelige hytter
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OS
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Hold øje med 
www.vejenic.dk 
– her udsendes alle  
informationer og  
opdateringer.


