
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

Læs også 
klubbens 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. AUGUST

Send tekst og foto på:
kry@kaliber.dk
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ØK-NYT

Se sidste nyt 
fra afdelingerne 
inde i bladet...

Hovedsponsor

Mon ikke der bliver lagt lige så 
mange kræfter i årets wekend træf?

Ideer på tegnebordet...



Alle go’e gange tre 
som man ofte siger
For 3.gang afholder fanklubben 

Weekendtræf i
Ørslevkloster
Denne gang 20.-21. august 
med start kl. 16 fredag og slut 
ca. kl. 16 lørdag. Der vil som 
altid være den velbesøgte fæl-
lesspisning med efterfølgende 
underholdning, hvorefter vi 
begiver os ud i mørket på nogle 
helt forrygende natløb!
 
Vi gentager succesen lørdag 
og byder op til TRÆF-kampen. 
Dysten hvor absolut alle kan 
være med uanset køn og alder. 
Der vil være brug for både små 
og store!
 
Vi håber på stor opbakning til 
arrangementet og håber, at I 
allerede nu sætter kryds i kal-
enderen til to forrygende dage 
i og omkring Ørslevkloster!



Så kom sommeren …endelig!!!! 
Nogen var gået i hi, andre i frø ;-) 
efter den lange vinter!!
 Og derfor skal vi have gang i muskler- 
ne snarest - så vi kan få opgraderet vo- 
re placeringer i de udendørs aktiviteter!
 Vi håber at kunne få lidt hjælp til at 
etablere en ”Tarzan bane” rundt i områ-
det i løbet af sommeren og måske nog-
le siddepladser oppe i bakken med ud-
sigt over ”de” nye baner. Dette kræver 
måske lige en lille bro over vandløbet!
 Men ellers har Ryan været opfindsom 
og lavet nogle nye smarte bænke der 
kan besiddes ved kampbanens bander!
 Gelænderet på balkonen er ikke til at 
stole på, så vi beder jer tage jer i agt 
indtil der bliver monteret et nyt i galva-
niseret stål, forhåbentligt her i løbet af 
sommeren - vi har sat advarselsskilte op 
så længe!!!   
 Oplæg til motionsrum og stort de-
potrum nærmer sig (se forslag side 6). 
Oplæg er præsenteret for HB og spon-
sorudvalget er sat på opgaven. Så vi 
håber på stor opbakning fra de lokale og 
aktive medlemmer med og uden hånd-
værksmæssig kunnen, til spændende 
og hyggelige trænings aftener og week-
ender med løb og løft af materialer m.m. 
Derom nærmere når tiden er inde!
 God arbejdslyst til vores nye og gam-
le trænere - vi håber på en spændende 
sæson med gode oplevelser og ønsker 
derfor alle en varm og sportslig sommer! 
                                Hovedbestyrelsen

PS:  
Det forlyder, kommunen snart sætter 
gang i isolering/renovering af taget - og 
gulv-renoveringen efter sommerferien!! 

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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. august 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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Vi er nu oppe på 53 tilmeldinger til DBU´s fodboldskole i ØK i uge 27 !

Der er altså endnu 11 billetter tilbage…
så DU kan nå det endnu…
Køb din billet direkte på billetnet...
Vi har fundet 8 dygtige trænere som er klar til at tage sig af børnene i 
hele ugen. Børnene får gratis frugt og mælk hver dag, og får tilbud om 
et sundt måltid mad midt på dagen, til en fornuftig pris !

Fredag har vi en sjov overraskelse klar  !!! 

Vel mødt til en sjov sommerferie uge i fodboldens tegn !

Yderligere oplysninger :
Joan Skovgård / fodboldskoleleder
Tlf. 97538128

Fodboldskole i ØK
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Nyt fra Badminton
Badmintonspillerne og udvalg er gået 
på ”sommerferie” - men tænker allige-
vel på sæsonen der er gået og på sæ-
sonen der venter …. 
 I sæsonen, vi har afsluttet, har vi haft 
et godt trænerteam - en stor tak skal 
lyde til dem alle og vi glæder os til et 
fortsat samarbejde med nogle af dem.  
 Alle I som har været badmintonspiller 
i år vil få et brev, når vi nærmer os op-
starten på den nye sæson, og vi håber 
selvfølgeligt at se jer alle igen.
 Hold i øvrigt øje med informationer 
via hjemmesiden : www.okif.dk 
 Den sidste træningsaften kårede vi 
årets spillere  - det blev Marie Rasmus-
sen og Anne Olesen - tillykke til dem. 

 Hvis der er interesse for det er der jo 
mulighed for at deltage i holdturnering 
som motionistspiller - der spilles kampe 
i Salling området på hverdagsaftener 
- kunne det have interesse så giv lige 
besked om dette, når I tilmelder jer den 
kommende sæson. 
 Badmintonudvalget vil, hvis der er 
interesse for det, forsøge at ”hyre” en 
træner, som kan vejlede/coache jer på 
en af jeres spilleraftener i jeres måde at 
spille badminton på - dette selvfølgelig 
uden omkostninger for jer som motionist- 
spillere. 

Fodboldskole i ØK

HUSK OGSÅ 
at der er 

mulighed for at 

spille tennis hen 

over sommeren 

Banerne er klar-

gjorte og venter 

blot på jer... 
og nok lidt 
bedre vejr. 
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...ideer fra
tegnebordet
i Hejlskov...

...motions- og
depotrum...
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Mor-Far-Barn Fodbold
Som noget nyt i ØK har vi prøvet at 
starte et mor/far barn fodboldhold op. 
Det henvender sig til piger og drenge 
der er født i 2006 og 2007. 
 Børnene skal have mor el far med 
for at deltage.
 Vi leger sjove lege, der styrker mo-
torikken. Vi sparker til bolde og scorer 
mål. MEN vi har også frikvarter på lege-
pladsen og frugtpause.
 
Der er plads til flere.....og det er helt ok 
at prøve et par gange og se om det er 
noget for jer. 

Nærmere info kontakt 
Louise 2245 7662 eller
Joan 9753 8128

Vi mødes om mandagen kl. 16.30 -17.30 på ØK stadion



Nyt fra Håndbold
Nu er håndboldsæsonen slut for denne 
gang. Vi kan ikke sige andet end, at 
det endnu engang har gået over al for-
ventning med vore hold!
 Vi fik i år 5 puljevinderhold, som i sig 
selv er en flot bedrift! U10 drenge havde 
dispensationsspillere med, og kunne 
derfor ikke deltage i kredsmesterskab-
erne. U10 piger som fik en flot 3 plads 
og U14 piger som fik en flot 4 plads. Et 
stort tillykke til disse 3 hold.
 Damesenior forstod jo også at slå 
til på det rette tidspunkt. De spillede 
deres livs kamp - den sidste i puljen, 
på hjemmebane - heldigvis. De vandt 
denne kamp og blev samtidig puljevin-
dere - havde de tabt var de røget ned 
på en tredjeplads - og skulle nok have 
spillet serie 3 næste sæson. Sådan 
gik det heldigvis ikke og damerne kan 
fortsætte deres spil i serie 2. Tillykke til 
dem!
 Herre serie 1 puljen var lige så 
spændende til det sidste. En af puljens 
andre trænere var flere gange i røret 
under kampen, da de pointmæs-
sig var så tæt i toppen, at vandt ØK’s 
herrer ikke deres sidste kamp i puljen 
- kunne de risikere at ryge ud af serie 
1, og derved give plads til dem der var 
på tredjepladsen. Men herrerne havde 
heldigvis bestemt sig for denne dag, at 
de ville fighte en hvis legemsdel ud af 
bukserne og vandt en kneben sejr med 
ét mål og kunne med stor glæde, juble 

med armene i vejret ved slutfløjtet. Et 
stort tillykke til dem også, at de også 
blev puljevindere.
 Ikke at forglemme at vi har haft et 
U12, U16 og U18 pigehold, som også 
klarede sig ganske flot. U12 blev nr. 2 
i deres pulje, U18 blev nr. 4 i en meget 
tæt top. U16 som skulle låne spillere 
hver gang, havde det lidt svært med at 
holde niveauet til hver kamp. Desuden 
har vi jo haft de små U6 og U8 spillere 
der har været til forskellige stævner.

Hovedsponsor
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Vi er endnu ikke gået på sommerferie 
Vi arbejder på at finde trænere til alle 
holdene til næste sæson. Heldigvis er 
der nogle som vil fortsætte deres gode 
arbejde og andre som desværre har 
valgt at holde efter denne sæson.  
 Vi vil her benytte lejligheden til at sige 
alle vore trænere og hjælpetrænere en 
stor tak for det store arbejde I har lagt 
i den forgangne sæson. Vi glæder os 
over at nogle af Jer har lyst til at for-
sætte tjansen og I andre som holder, 
håber vi vil vende tilbage på et senere 
tidspunkt.
 Vi kan dog glæde os over et par nye 
hoveder i klubben. Vi har været uden-
bys og finde trænere til både serie 1 
herre og serie 2 damer. 
 Henrik Skaarup fra Højslev skal stå 
i spidsen for herrerne,  han er  37 år 
og familefar. Han har før stået i spidsen 
for Spøttrupdamerne og senest hjulpet 
med U18 drengene i Skive. Vi glæder 
os til at se hvad han kan tilføre vores 
herrer. Anders Høj har jo desværre set 
sig nødsaget til at holde, da han har 
fået nyt arbejde, som tager hans tid!! Vi 
sender hermed en stor tak til Anders for 
hans engagement for at få seniorher-
rerne på landkortet i ØK.

 Henrik Egede Andersen fra Viborg 
har vi fået til at komme til damerne, 
han er 45 år og familiefar. Han har før 
stået i spidsen for jyllandsserie- og elite 
hold på damesiden, så ham forventer 
vi os også meget af. Vi har været så 
heldige, at Henrik Sørensen har takket 
ja til at fortsætte ved damerne som 
hjælpetræner. Han er jo den ene af 
trænerduoen fra sidste sæson, hvor vi 
desværre siger farvel til Susanne Jo-
hansen, som vil i gang med at spille 
selv igen.
 På nuværende tidspunkt er planen 
for Beach Party ved at være klar, og vi 
glæder os alle til nogle sjove og hårde 
dage !!
 Er der nogen der går rundt og har lyst 
til at blive træner, mangler vi trænere 
til de yngste hold. Der er mulighed for 
at komme på trænerkursus inden start. 
Giv et ring til en fra håndboldudvalget, 
hvis det har din interesse.
 Håndboldudvalget siger hermed tak 
for en god sæson - tak til alle der har 
givet en hånd med på den ene eller an-
den måde.
                                Håndboldudvalget

TRÆNER SØGES
Hej - har du lyst til at være/blive håndboldtræner/hjælpetræner 

ved de yngste hold - så ring til håndboldudvalget !! 

RING STRAKS PÅ:  9753 9161  /  9753 8004  /  9753 8789  /  9753 8475 



De 5 
puljevinderhold
fra Håndbolden 
2009/2010

Serie 1 herrer

U14 piger

U10 piger

Hovedsponsor

10

Serie 2 damer

U10 drenge



ØK’s VENNER
Tak til alle som har fornyet lodseddelen til ØK’s Venner og 

til de nye som har købt i år. Stor tak til Helle & Frank og 
Åse & Henning for deres indsats i bestyrelsen.

Velkommen i bestyrelsen til Jette & Martin og Hanne & Per.

Esther & Peter - Linda & Peter 
Åse & Hans Peter - Jette & Martin - Hanne & Per

Trækning 
i februar 2010:
nr. 15 - 200 kr.
nr. 3 - 100 kr.

nr. 57+45+39+64 - 30 kr.

Trækning 
i marts 2010:

nr. 29 - 200 kr.
nr. 47 - 100 kr.

nr. 66+20+100+37 - 30 kr.

Trækning 
i april 2010:

nr. 41 - 200 kr.
nr. 4 - 100 kr.

nr. 96+21+49+14 - 30 kr.

Nyt fra Fodbold
Så er vi halvvejs i fodbold foråret . Efter 
en lang vinter er det rart at se græsset 
grønnes, og at der er mange fodbold-
spillere på banerne.
 Allerede nu skal vi så have styr 
på, hvilke ungdomshold der bliver til 
efteråret. Nogle hold ændrer årgang 
her om sommeren, hvilket vi ikke har 
prøvet før. Desuden skal vi finde ud af, 
hvor mange spillere der er til de forskel-
lige hold, som skal tilmeldes den 10/6. 
Men vigtigst af alt skal vi finde ud af 
om vores dygtige trænere vil forsætte i 
efteråret??
 På senior siden ligger damerne i serie 
2, pt på en delt første plads, flot af dem. 
Serie 4 kæmper godt men mangler at 
få Kirkebyen ned med nakken. Serie 5 
er ikke rigtig kommet i gang, men mon 

ikke det kommer. Veteranerne har både 
tabt og vundet en enkelt kamp.
 Den 29/5 var der BRAG PÅ PLÆNEN 
- igen i år var det lykkedes for Joan at 
få næsten alle hold til at spille på hjem-
mebane denne dag.
 Derudover er der Sparbank Cup den 
13/6, der i år foregår i Feldborg.
 I uge 27 går det løs med fodboldsko-
len - det glæder vi os til.
 Til dem som ikke har set det, er der 
kommen en sparkevæg op ved lystav-
len. Vi håber, den vil give anledning 
til lidt adspredelse i træningen. Tak til 
Rikke, Brian og Jørgen for at sætte den 
op, og tak til de, som hjalp til den dag, 
vi fik banerne gjort klar.
                               Fodboldudvalget
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Kirsten - Hva’ laver du ellers om 
aftenen, når du ikke laver ØK-NYT, 
plakater eller alt det andet papir-
arbejde du præstere for Idræt-
foreningen? Hvornår slukker du 
egentligt lyset?

Det er i hvert fald blevet mørkt før lyset 
slukkes! Jeg kan li’ at have mange bol-
de i luften - så det er svært at sige præ-
cis hvad jeg laver - men tiden går!

Du er jo ganske ferm til badminton 
Kirsten!! Har du pokaler hjemme på 
hylden?

Næh - det kan jeg ikke prale med!
Men vi hygger os mandag aften 
- og det kan da ske vi kommer op at 
svede! Især hvis Helga og Erik for-
søger at få overtaget!  

Eller er det kun børnenes der 
præger hylderne i... soveværelset ? 
:-))

Rikke har da snuppet et par stykker...

Erik er jo også god til badminton, 
men han er jo også god til at tage 
tyren ved hornene - har han prøvet 
at været cowboy i Amerika??

Nu er Erik jo ikke ligefrem vild med 
heste! Men han ku’ nok godt fange 
noget med en lasso!

Er du med på at årets klubfest bliver 
i kun rødt og hvidt, med et sprøjt af 
havvand?

Du ved jo jeg er med på den værste!

Jeg ved jo, at du er til fest og farver, 
har du derfor et godt forslag til 
underholdningen ved årets 
kommende klubfest? 

Hvem kan drikke flest sorte svin i 
baren?  

 Kan du for øvrigt holde balancen på 
en cykel!? Har du en, eller skal du 
snart til at låne en?

Det var et ømt punkt! Det blæser for 
meget, det regner, det er for koldt!!
- Nej, jeg går hellere en tur... 
og det er hunden vældig med på!

Stafetten
er landet  hos

Stafetten er denne gang 
fanget af Kirsten Ryttergaard
Niels ps Jensen fandt Kirsten 

blandt blomster og bier...

12
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 Når  vi får et motions- /vægt-
træningsrum ved hallen samt en...
fælles sauna - bliver du så mere 
synlig der!? - altså i saunaen?

Jeg glæder mig til vægttræningen... det 
bliver vildt fedt! Håber der bliver plads 
og penge til lidt forskellige maskiner... 
Jeg skal nok holde mig væk fra 
sauna’en... har man ikke set elendighed 
nok?

Skulle vi ikke indføre noget vi kaldte 
tulipan-løbet, med alle de flotte 
farver I leverer? Men spørgsmålet 
er - får du nogen sinde blomster på 
sengekanten!??

På sengekanten, nej - men det kan da 
godt ske jeg får en buket - ved særlige 
lejligheder! 

Hvad er din favorit musik i al
almindelighed!!?? Og når du så har 
hørertelefoner på?

Uh ha... min musiksmag er bred. Den 
ligger lige fra Cliff og Beatles til Kim 
Larsen og Nephew - så kom bare an 
Skive Festival!
Hørebøffer er jeg ikke god til - men kan  
da lade mig overtale af Poul Krebs!

Er der noget du aldrig har prøvet 
her i denne verden og som du 
brændende godt kunne tænke dig
at prøve...!? 
Altså bortset fra Bungee jump?? 

 
Mig og højder er ikke nogen god sam-
mensætning... det går bedst med begge  
ben på jorden! 
Men jeg ku’ vildt godt tænke mig en 
safaritur i f.eks. Kenya - tænk at se alle 
de søde heste i nattøj?!
 
Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben 
- hvad er så det første du vil bruge 
pengene til?

Jeg mener der har været bud efter en 
ekstra hal i flere år - så det er min første 
prioritet. Det vil give luft i alle sports-
grene - og måske give plads til nye ak-
tiviteter? 

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

Jeg kunne godt tænke mig nogle “en-
gangs-sommeraktiviteter” på tværs af  
alder og køn. (Det er da et flot ord!?!) 
Det kunne være f.eks. være kanotur en 
lørdag eller søndag - en omgang vol-
leyball på plænen - eller lign. Og måske 
ku’ man slutte af med grille ved klubhu-
set ???

Kirsten lader  
stafetten 
gå videre til...?
Læs i næste nummer 
af ØK-NYT!
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Ørslevkloster IF
får ny klubdragt!

Hummel dragt
Inkl. brysttryk
ØK-logo + initialer 
samt Sportmaster
tryk på ryggen
Barn 400 kr.
Voksen 500 kr.

T-shirt 
+ shorts (sæt)
ØK-logo + initialer 
(fri inddeling af str.)
Barn 300 kr.
Voksen 325 kr.

Dragterne er på
lager hos 
Sportmaster 
fra den 18. maj


