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152 spillere dystede om placeringerne til ØK-OPEN 2010



GYMNASTIK-OPVISNING

Alle aktive gymnaster og judoholdet 
har gratis adgang.
For ikke aktive gymnaster er prisen 
for eftermiddagen 30 kr. 

 Børn under 3 år er gratis.

Med gymnastiske hilsner
Gymnastikudvalget
ØKIF

Foråret nærmer sig langsomt og 
det er ved at være tid til vores 
årlige gymnastikopvisning.

Alle vores hold venter i
spænding på at vise, 
hvad de har lært i 
løbet af sæsonen.
 
Så mød op i 
ØK-hallen til en 
oplevelsesrig 
eftermiddag.

Efter opvisningen er 
der stort kaffebord.

Lørdag 
6. marts 
kl. 13.30

OPRÅB!
Skal gymnastikken i ØK bestå?  
- Så har vi desperat brug for dig! 

Til næste sæson mangler vi 
trænere til stort set alle hold.

Så er du interesseret eller 
kender du en, der muligvis er 

det, hører vi meget gerne fra dig!



Vinteren har bidt sig fast! Det kan ses 
på hallen både udvendig og ikke mindst 
indvendigt – hvor isvand løber ned af 
væggen og det drypper fra taget!!! 
 Håndbold herrene spiller jo med 
musklerne, så derfor har der har været 
indført proff. gulvvaskere til optørring af 
vand ved divisionskampene i hallen!!!
 En stor tag til gulvklude-holderne 
for at medvirke til kampenes gennem-
førelse!!
 Badminton har endnu en gang haft et 
succesrigt ØK-OPEN som man kunne 
se i TV og indendørs fodbolden havde 
ligeledes et kanon arrangement inden 
nytår, som har ført til massiv aftentræn-
ing på fredagene!!
 Gym og Judo holder aktiviteterne i 
gang, selv om det kan være lidt svært 
med varmen en gang i mellem.

Hovedbestyrelsen har lavet en pri-
oritets liste for udførelse af praktiske 
gøremål i indeværende år, der i blandt 
vil  paraplyer fra klubfesten  nu blive 
stillet til rådighed for udendørs aktivitets 
tilskuerne og placeret nede i kælderind-
gangs partiet  - det bliver nok primært til 
fodbold.
 Der vil ligeledes blive opsat ”hænge” 
bænke rundt om fodboldbanen i løbet af 
foråret!
 Kiosken har nu fået en gitterdør mel-
lem køkken og kiosk, således at man nu 
med sindsro kan bruge køkkenet uden 
at skulle ”passe” kiosken samtidig!

 Der er flere  punkter på dagsordenen 
og der kan sagtens komme flere til. Vi 
har koblet tovholdere på flere af opgav-
erne og håber på at i aktive som passive  
vil hjælpe til i det omfang det nu bliver 
nødvendigt!!
 En ny trænings-/ klubdragt er under 
opsejling og vil blive introduceret i løbet 
af foråret!
 Og vil man nu gerne følge med i klub 
livet i ØK, kan vi anbefale at man går ind 
på den nye hjemmeside www.okif.dk  og 
bliver opdateret med de sidste nye tiltag 
i klubben! 
 Og bidrag til hjemmesiden og ØK-
NYT er selvfølgelig en ”pligt” - der er 
yderst velkommen!!

Med ønsket om et begivenhedsrigt og 
succes fyldt forår til Jer alle!
                                  Hovedbestyrelsen

PS - LÆS OM INDBRUD I KLUBHUSET 
PÅ SIDE 10

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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DET ER 
FORBUDT AT 
LUFTE HUND 
PÅ ØK IF’S 
AREALER
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Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær: 
Helle Jessen, tlf. 9753 8068
Gymnastik: 
Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold: 
Margit Døssing, tlf. 9753 9161
Fodbold: 
Ryan Johannesen, tlf. 9753 9253
Badminton: 
Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Redaktion:
Niels Peter Smidt-Jensen, tlf. 9753 8699
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. maj 2010 - billeder og tekst
kan mailes på kry@kaliber.dk
(Billeder: højtopløselig min. 500 KB)

Oplag: 
ØK-NYT udkommer 4 gange årligt. 
Trykkes i 1100 eksemplarer.
Husstandsomdeles i lokalområdet

Hjemmeside:
www.oerslevkloster-if.dk
webmaster: webmaster:
lars_lovig@yahoo.dk
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Nyt fra Badminton
ØK Open 2010 er vel overstået med 
152 spillere fra fjern og nær. 
 Der blev afviklet mange tætte kampe 
i begge haller og flere af vore egne 
spillere fik oplevet den stemning, der er 
til et badminton stævne - nogle fik kamp 
erfaring og andre fik medalje med sig 
hjem. 
 Et sådant stævne kan ikke afvikles 
uden sponsor støtte og frivillig hjælp - 
en stor tak i den retning til alle, der har 
bidraget. 

 Vi fik fin dækning både af den skriv-
ende presse men også et besøg fra TV 
Midt/Vest. 
 Vi ved allerede nu at vi har fået tildelt 
ØK Open 2011 i weekenden 5.-6. feb-
ruar - så sæt kryds nu så du er klar til 
næste år igen. 

Tre spillere fra ØK har kvalificeret sig til 
DGI landsmester skab individuelt - det 
er Sune Markussen, Andreas Hørup og 
Jacob Antonsen - tillykke til dem. 
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DBUs 
 Fodboldskole 
                 i ØK
ØK er i uge 27 vært for DBU´s fod-
boldskole - Vi har plads til 64 fod-
boldspillere årgang 1996 -2002.
 ØK´s egne medlemmer har mu-
lighed for at forhåndsreservere de 
48 pladser, og billetterne er nærm-
est revet væk -det vil sige at når bil-
letsalget starter på billetnettet den 
10. marts kl. 10, er der kun 16 billet-
ter tilbage! 

 Vi er i fuld sving med få styr på 
trænere og trænerassistenter.
Yderligere oplysninger kan fås hos

skoleleder:
Joan Skovgård 97538128 
el. trænerleder:
Erik Nygaard 9753 8142
eller søg på www.dbu.dk
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Det koster 695 kr. at være med !
Udover en spændende og lærerig uge 
med fodboldtræning og sjov får hver spiller 
får følgende med fra fodboldskolen:

• Et flot Adidas landsholdstræningssæt 
 (Trøje med DBUs Fodboldskolelogo, Shorts og Strømper) 
• Et diplom for deltagelse på DBU Fodboldskole 
• Din egen personlige drikkeflaske
• En unikt designet Select fodbold i Talento kvalitet 
• Et gratis gruppefoto (+ ekspeditionsgebyr på kr. 26,-) 
 
Temaet for årets fodboldskole er selvfølgelig VM i Sydafrika. Børnene 
får gratis frugt hver dag, og vi planlægger at tilbyde et sundt måltid 
mad midt på dagen. 

 

Det koster 695 kr. at være med !
Udover en spændende og lærerig uge 
med fodboldtræning og sjov får hver spiller 
får følgende med fra fodboldskolen:

• Et flot Adidas landsholdstræningssæt 



Nyt fra Håndbold
Vi er nu nået lidt over halvvejs gennem 
håndboldsæsonen. En sæson, hvor der 
er sket rigtig mange ting, og en sæson 
med masser af spændende udfordring-
er for aktive, trænere og udvalgsmed-
lemmer.
  Vores seniorhold i klubben kæmper 
lige nu for overlevelsen i de forskellige 

rækker, og det ser ud som om, at det vil 
blive en tæt afslutning. 
 Serie 1 herrerne og serie 2 damerne 
ligger i et tæt felt, og det er derfor rigtig 
vigtigt, at der er opbakning til holdene 
ved de resterende hjemmestævner. Vi
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er dog generelt meget glade for den 
enorme opbakning og stemning der 
er omkring håndbolden i ØK. Mange 
vælger at se flere kampe i løbet af da-
gen. Det betyder, at der er masser af liv 
når vi har hjemmestævne. En fornøjelse 
for afdelingen, og for de aktive, som ny-
der at forældrene bakker op.

Vi har i år haft hold med i kreds cuppen. 
U10 drenge og piger, U12 og U14 piger 
har deltaget, men med mest succes for 
U10 drengene. De nåede til semifinal-
en, hvor de mødte Oddense. Her måtte 
de se sig slået efter en flot indsats igen-
nem turneringen. 

Serie 1 herrerne kæmper i Jydsk Cup 
og har opnået avancement til 6. runde. 
Hidtil har herrerne haft 5 hjemmekampe 
mod højere rangerende hold, og de er 
alle blevet slået. To jyllandsseriehold og 
tre serie 1 hold har måttet rejse hjem 
med et nederlag. En flot præstation 
som vi i klubben er stolte af. I 6. runde 
er der 16 hold tilbage i turneringen og vi 
glæder os til at se hvem holdet trækker. 
Hvem ved, måske med endnu en hjem-
mebane.

Klubben har i år valgt at arbejde frem 
mod et fælles arrangement for ung-
domsspillere i klubben. Det sker som 
led i en proces vi har arbejdet frem mod 
det seneste år. Repræsentanter fra alle 
udvalg sætter sig sammen, og laver et 
arrangement som vi forhåbentlig kan 
gentage i de næste mange år. Ligeledes 

er det et samarbejde vi ser meget frem 
til fra håndboldudvalgets side.

Den hårde vinter har været slem ved 
hallens tag og vi har i en længere peri-
ode døjet med vand på gulvet. Det 
er mest ude i siderne nu, og ikke på 
banen. Vi glæder os meget til, at der 
vil blive lagt nyt tag på hallen i løbet af 
foråret og sommeren. Det såfremt, det 
går efter planen.



Indbrud i ØK

Uden hensyn til følelser...
...og Ørslevkloster Idrætsforenings fri-
villige engagement, har udefra kom-
mende tyve (bonderøve) endnu engang 
gjort det surt for ØK´s medlemmer og 
belemreret os med et et indbrud lørdag 
nat - den 20. februar...
 Der var som det plejer intet at komme 
efter, men alligevel skal tyvene vise at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de kun er nået til middelalderen, ved at 
sparke og bruge rambukke for at åbne 
simple døre (med vridere) for at bevise 
at de nu har været her - også!!!!
 Vandalisme eller rent hærværk - er  
mine ord!
 Det er følelsesmæssigt ren nedtur at 
opleve dette “angreb” på vores lokali-
teter!
 Men vi tager den i stiv arm denne 
gang også, men fra nu af bliver det 
med direkteudsendelse på youtube!! 
(så er i advaret!)
            Mvh. Formanden

- det lignede mest af alt et blodbad - dette syn 
mødte os efter indbrudet i lørdag den 20. februar!
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ØK’s VENNER
Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os.

Vi håber at alle får gevinst og vi bringer gevinsten ud til dig.

Aase & Hans Peter - Esther & Peter 
Helle & Frank - Aase & Henning - Linda & Peter

Trækning 
i november 2009:

nr. 54- 200 kr.
nr. 30 - 100 kr.

nr. 35+93+56+11 30 kr.

Trækning 
i december 2009:

nr. 26 - 200 kr.
nr. 41 - 100 kr.

nr. 88+96+31+25 - 30 kr.

Trækning 
i januar 2010:
nr. 94 - 200 kr.
nr. 84 - 100 kr.

nr. 46+28+48+36 - 30 kr.

Afslutningsarrangement
                 ...for ungdom...
Vi har snakket lidt frem og tilbage, og 
er nu klar med et udvalg (en person fra 
hvert udvalg), som skal arrangere et 
fællesarrangement for alle ungdoms-
medlemmer i stedet for hver afdelings 
afslutningsarrangement.
 Der er længe blevet snakket om at 
vi i hvert udvalg laver afslutning for 
de samme børn/unge, så nu prøver vi  
noget nyt.
 Der bliver kaldt sammen til fælles  
hygge - vi kalder det ikke afslutning, da 
det ikke er afslutning for alle. Da vi reg-

ner med, at det skal foregå her i foråret 
eller først på sommeren, og her er fod-
bold jo lige begyndt. 
 Intet er sikkert endnu, men børnene/
de unge skal ikke forvente en afslutning, 
som vi plejer i håndbold og badminton.
 Læn jer nu ikke for langt tilbage i  
sofaen, da der skal bruges hjælpere, 
som vi håber I vil være behjælpelige 
med ??
             Margit Døssing
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Margit, ….Hvad er  din favorit 
beskæftigelse? 

Hygge med familie og venner. Og 
se noget godt håndbold, som vi jo 
heldigvis har masser af i ØK !!

Margit hvor kommer du oprindeligt 
fra ……i jylland ?

Jeg kommer fra Midtjylland nærmere 
bestemt Kjellerup, - dvs fra en gård 
lidt udenfor Kjellerup...  

Hvem er Jørgen? Hvor kommer han 
fra? Har du kendt ham længe? Må 
han køre andet end traktor!?

Det ved du jo godt - min mand !!
Han kommer også fra Midtjylland ved 
Thorning. Han startede ud i min ven-
nekreds da jeg var 13 år, så jo jeg har 
kendt ham læææænge. Og ja, han 
må meget gerne køre i bilen, hvis den 
altså er hjemme til det !!

Har du jagttegn Margit? 
Jeg mener har du et gevær
og må du bruge det?

Nej - det var dengang (ha ha) Nej, jeg 
har intet gevær - dvs det har Jørgen, 
men jeg skyder ikke med det! 
Hvad kunne der ikke ske ????

Du har jo 3 dejlige piger som 
du forkæler ikke? 
- Kan du styre bejlerne?

Ja, de er dejlige - det er jo mine piger 
og jo jeg møg forkæler dem. Med  
hensyn til bejlerne, er der vist ikke  
så meget vi kan gøre. Men bliver det 
for meget kan vi jo da skyde et  
advarselsskud - så smutter de vel?

 Jeg har aldrIg set dig andet end 
i godt humør! - Kan du blive 
rødglødende af raseri?  

Jeg tror ikke jeg kan blive rødglødende 
af raseri - men gal, jo! Spørg bare 
Jørgen eller en af pigerne.  

 Når  vi får et motions- /vægt- 
trænings rum ved hallen samt  
en sauna, hvem tror du så ville 
bruge det? - Ville du?

Håber det kan fange nogen af dem 
som ikke går til andet, og så håbe 
at dem der kører til Skive vender 

Stafetten
er landet  hos...

Stafetten er denne gang 
landet hos Margit Døssing

Niels ps Jensen traf 
Margit hjemme i sneen...
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blikket mod ØK - hvis der er det de 
skal bruge! Jeg selv vil kunne bruge 
motionstræningen, men vægtløftning 
gider jeg ikke - jeg har tunge løft nok 
hjemme til daglig. Sauna gider jeg ikke 
- undskyld, men du spurgte jo selv!

Hvad er det længste du har været 
hjemme fra Margit? - med manden?

I Israel og USA - det troede du nok 
ikke! Det var desværre inden jeg fik 
mand og børn, men vi har da været i 
sommerhuse rundt i Jylland og et par 
smutture til Tyskland.

Hvad er din favorit musik !!??

Blandet - gerne pop. 
Jeg er ikke glad for opera og jazz.
 
Er der noget du aldrig har prøvet 
her i denne verden og som du 
brændende godt kunne tænke 
dig at prøve...!?

Ja, at komme på udenlandsrejse med 
hele min familie - bare ikke et sted 
hen hvor der er mange broer og stejle 
bjergskråninger, da jeg ikke bryder mig 
om højder!
  
Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben 
- hvad er så det første du ville
bruge pengene til?

Jeg ville straks bevilge et beløb til en 
fælles tur - eller hygge i klubben for 
alle dem der yder en frivillig indsats for 
klubben. Resten ville jeg så bruge på 
en tilbygning til opvarmningsrum og 
andre spændende projekter. 

Tror du at dine piger bliver og 
bosætter sig i området?  
Vil du at de skal/gerne må?

Det ved jeg heldigvis ikke noget om. 
Jeg håber ikke de flytter til ”lang-
bortistan”, men er det det de ønsker, er 
det ikke mig der forhindrer dem i det. 
De skal gøre hvad de syntes er rigtigt, 
men de må da gerne blive i landet !!

Tror du at vi får nyt gulv og tag på 
hallen til foråret?

JA det GØR vi da, de tør da ikke at 
sige nej! Prøver de at snakke udenom, 
gør vi livet surt for dem, så de til sidst 
giver os det!

Tør du komme med et bud på en ny 
aktivitets ide her på falderebet?

Jeg syntes vi har mange gode tilbud 
her i ØK, men har hørt at nogle har 
efterspurgt en klatrevæg - så måske?

Margit lader 
stafetten 
gå videre til...?
Læs i næste 
nummer af 
ØK-NYT!
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ØK-OPEN
Glimt fra

-se flere billeder på www.okif.dk



DIN BANK BEHØVER 
IKKE AT VÆRE TUNG 
AT DANSE MED
I SPARBANK bestræber vi os på 
at være en fleksibel og imøde-
kommende partner, som hjælper 
med alt omkring din økonomi. 
Du er velkommen i vores filialer 
eller på nettet.

SPARBANK
ØRSLEVKLOSTERVEJ 113
7840 HØJSLEV
T 9616 1070 - F 9753 8560
WWW.SPARBANK.DK

ØKIF har fået 
ny hjemmeside...
...der finder du forskellige informationer 
om klubben. Du kan læse om de ting der 
rør sig i klubben - læse referatet fra de 
sidste kampe - og der er også masser af 
billeder. Du kan finde de gamle numre af 
ØK-NYT. Brug også hjemmesiden som 
opslagsværk til at finde telefonnumre - 
eller hvem er hvem...

Har du et indlæg du gerne vil have på 
hjemmesiden - så send det til webmaster:
lars_lovig@yahoo.dk

Den nye hjemmeside: www.okif.dk

HUSK
DEADLINE TIL DET 

NÆSTE ØK-NYT 
ER 15. MAJ

Send tekst og foto på:
kry@kaliber.dk

NYT NAVN OGNYT DESIGNTJEK:www.okif.dk


