
Årets HC Pokal tildeles i år til et par, der sammen og hver for sig yder en stor indsats for 

Vivild idrætsforening. Frivilligt arbejde virker bedst når hver især bidrager med det de er 

bedst til og det er netop det der kendetegner årets modtagerpar. Den ene med sit store 

kendskab til indkøb og forplejning og ikke mindst hendes gode øje for købmandsskab, 

den anden med sine gode ideer og sit håndværksmæssige snilde. Det er selvfølgelig 

Joan og Henrik Levring vi ønsker at overbringe pokalen til. Joan har både siddet i ho-

vedbestyrelsen og i håndboldbestyrelsen, men det er især hendes store arbejde med 

indkøb og cafeteriadrift, der har været sær-

deles værdsat. Således har Joan i en år-

række stået for al indkøb til cafeteriet i hal-

len samt koordineret driften heraf og ikke 

mindst har hun stået med det store arbejde 

omkring teltet til sommerfesten. Selvom 

Joan nu har trukket sig fra netop de to po-

ster, så bidrager hun stadig, så sent som til 

fodboldafdelingens træningsweekend, hvor 

både hun og Henrik hjalp med madlavnin-

gen, og snart igen til det forestående 

Landsmesterskab hvor Joan heldigvis har 

lovet at hjælpe med det store forplejnings-

arbejde. Ligeså står Henrik altid klar med 

en hjælpende hånd – i bogstaveligt for-

stand. Der er ikke den ting, han ikke lige 

kan bygge – fra pallemøbler, hylder i opbe-

varingsrum eller hjørnebar til sommerfe-

sten, til ombygning af omklædningsrum-

mene på Gammel Stadion, for ikke at 

nævne hans mangeårige arbejde i klub-

husudvalget. Men Henrik står ikke bare 

klar med en hjælpende hånd, han tager 

selv initiativ og finder smarte løsninger på diverse problemer ofte i samarbejde med 

Joan.  

Sammen danner de et fantastisk makkerpar, som ikke mindst Vivild Idrætsforening i 

forhåbentlig mange år endnu kan drage glæde af.  

Tak for indsatsen og tillykke med pokalen. 

Mvh afdelingsformændene og hovedbestyrelsen. 

 

 


