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Sæsonen er nu startet og som det kan 
ses på hjemmesiden er alle arrange-
menter forløbet ud over alle forventnin-
ger!
 Vi har indgået et samarbejde med En-
ergiMidt om reklame for Bredbåndsløs-
ningen i lokal området og kampagnen 
løber nu og her fra den 12. august til 
den 12. september og vi håber, at rigtig 
mange eller måske alle i lokal områ-
det, vil benytte sig af tilbuddet om at få 
gravet fiberbånd ind gratis, til gavn for 
sig selv og klubben!
 I den forbindelse har vi nu fået spon-
seret og etableret fiberbånd i klubben, 
som nu også kan afprøves på vores nye 
2tal TV!
 Fodbolden er blevet beriget med en 
A-sport Panna fodboldarena som vi 
håber der vil blive flittigt brugt og på sigt 
udvikle nogle hurtige og udholdende 
driblerer!
 Vi må desværre også meddele alle, 
at kommunen ikke kan holde deres ord 
med hensyn til at være færdig med hal-
gulvet til den 1. september! Til trods for, 
at de har haft lukket hallen de sidste to 
måneder! De lukker til gengæld hallen 
fra den 1. september og frem til... de er 
færdige! Vi må derfor alle træffe vores 
forholdsregler og evt. finder andre le-
dige haller!
Beklager på klubbens vegne!

 Gymnastik, håndbold og badminton 
har fået et par timer foræret af Judo... 
vi har jo måtte tænke kreativt og tage 
drastiske beslutninger for at kunne give 
plads til de udøvende i disse halmæs-
sige trange tider, så mødelokalet i mø-	
delokalet er væk, til fordel for et stort 

multi-lokale der nu vil blive brugt til  
både møder, dans, kortspil og ikke 
mindst Judo i den kommende sæson. 
Vi håber på forståelse når det gælder 
plads fordelingen! Vi i bestyrelsen finder 
nok et ledigt omklædningsrum til vores 
møder - hvis det kniber!
 Udvendig vil der blive rumsteret en del 
med nyt højisoleret tag så vi kan holde 
varmen og vandet ude i den kommende 
sæson!
 Klubfesten i år vil igen blive afholdt i 
hallen den 13. november, som skrevet 
står et andet steds i bladet og vi håber 
sandelig at mindst lige så mange vil del-
tage som sidste år! Vi lover i hvert fald 
et brag af en klubfest!!!
   Med de bedste ønsker om en frem-
gangsrig sæson for alle udøvere
                                 Hovedbestyrelsen

Nyt fra Hovedbestyrelsen

For første gang 
nogensinde sidder 
du med en 24 siders 
ØK-NYT i hænderne - takket været en 
ihærdig indsats fra alle afdelinger - og 
ikke mindst skal der lyde en tak til 
skribenter som med få timers varsel  
laver et skriv om det sidste nye! 

Vi ønsker jer alle rigtig god fornøjelse 
med læsningen!
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Judo i ØK fejrer 10 års
I september 2000 kom judosporten til 
Ørslevkloster.  
 I starten forvekslede nogle denne ol-
ympiske, men her i landet ikke meget 
kendte idrætsgren, med ”ludo”, taek-
wondo, karate eller lignende.
 Vi begyndte i gymnastiksalen på få 
meter rullemåtter, men kunne efter kort 
tid anskaffe 100 kvm judomåtter - og 
flytte træningen til ØK-hallen.  
 10 sæsoner, er det indtil videre ble-
vet til - med mere end 80 nybegyndere. 
Mange er blevet fanget af denne sport, 
hvor man rører alle muskler, forbedrer 
kondition og koncentration med respekt 
og disciplin som en naturlig del. 
 Vi har haft nogle rigtig dygtige elever 
på de mange hold i tidens løb. Der var 
dem, der med succes deltog i stævner 
og hentede medaljer og flere Danske 
Mesterskaber i ungdomsrækken hjem 
til ØK. Og der var dem, der hellere ville 
fordybe sig i teknikkerne og dermed 
opnå en højere grad.
 Gentagne weekendture til Rendsburg 
og Lübeck har været en stor oplevelse 
for alle. Mange forældre har sat sig ind i 
reglerne og er nærmest blevet ekspert-
er indenfor denne lidt anderledes sport 
- en nødvendighed for at afholde vore 
egne turneringer og klubmesterskaber.
 Mange af dem, der har dyrket eller 
stadig dyrker judo i ØK har været med i 

flere år, nogle efterhånden som trænere 
eller hjælpetrænere. Antallet af judo 
elever har været ret stabilt i alle årene. 
Judo vil altid være en nichesport, men 
behovet for et fritidstilbud ved siden 
af de traditionelle idrætsgrene er der 
åbenbart.

I anledning af jubilæet inviterer 
vi alle tidligere og nuværende 
ØK-judoka - samt alle andre 
interesserede til et aktivt 
arrangement i ØK-hallen 
lørdag den 4. september 
kl. 10.30-14.00
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jubilæum...
 Til vort jubilæumsarrangement vil 
judo-holdet vise nogle almindelig træ-
ningsseancer, hvor alle er velkomne til 
at deltage i (så tag evt. din gamle judo-
gi med eller noget løst træningstøj). Der 
vil være et let traktement og mulighed 
for at møde gamle og nye judoka og få 
en hyggelig snak sammen.
 Nybegyndere kan altså allerede den-
ne dag prøve, hvad judo er.

 Første officielle træningsdag for ny-
begyndere og øvede er den 7. septem-	
ber (kl. 17-18.15: teknik-træning - og 
kl. 18.15-19.30: kamp- eller power-træ-
ning).
 OBS: Det aktuelle judohold mødes 
første gang den 31. august kl. 17-19!

PROGRAM:
10.30-10.45: Velkommen og  introduktion    ”Hvad er judo?”

10.45-11.30: Opvarmning og teknik-træning
11.30-12.00: Kamp-træning
12.00-12.30: Power-træning
12.30-13.00: Pause
13.00-13.30: Judo for piger   (13-18 år)  / Selvforsvar

14.00: Tak for i dag

4. september
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En rigtig god oplevelse...
Lige som andre familier i Hald og om-	
egn, har vi brugt en del af sidste week-
end på ØK stadion til weekendtræf. Det 
var virkelig en hyggelig og spændende 
oplevelse. 
 Fredag aften deltog vi i ØK udgaven 
af Bingo-Banko, hvor både flødebolle-
kastning og alternative måder at finde 
tal fangede vores opmærksomhed. 
Så snart alle de flotte præmier var delt 
ud til deltagerne, kunne forventnin-
gens glæde til de forestående natteløb 
mærkes på hele stadion... og vores for-
ventninger blev indfriet! 
 I skæret af brændende fakler mødte vi 
velklædte og indlevende sørøvere, som 
virkelig kunne få både børn og voksne 
til at bruge alle sanserne til at smage, 
føle, lytte og vise, at vi skam ikke er i 
tvivl, hvordan en kokasse lugter... 
 Hele natten måtte tages i brug til det 
næste løb og alle var godt trætte, da de 
endelig nåede hjem på stadion igen.

 I lørdagens aktiviteter fik vi både rørt 
kroppen, lattermusklerne og ”de små 
grå”. Vi skulle gætte hovedstæder, trille 
med traktordæk, svinge med hulahop-
ringe og kaste med flødeboller. Alle var 
aktive og kunne bidrag uanset alder... 
Efter en dejlig frokost kunne de stolte 
vindere modtage klapsalver og  flotte 
præmier. 
 Det har været skønt at deltage i et 
godt og velarrangeret weekendtræf. 
En flok helt unge mennesker har plan-
lagt aktiviteter, spisning, overnatning 
og skabt mulighed for oplevelser for 
hele familien. Stor ros til jer - det har 
I fortjent... Godt gået! Vi glæder os til 
næste år og kan kun opfordre til, at alle 
som vil have en hyggelig og aktiv fami-
lieoplevelse møder op næste gang der 
indbydes til weekendtræf. 
	 Tak for en rigtig godt oplevelse! 
 Familien Skovgård, Ørslevklostervej
 Familien Johannesen, Fælledvej 

Grillhygge i regnvejr... godt klubben har mange 
paraplyer på lager! Se flere billeder på www.okif.dk



Lidt om Gymnastikken
Sæsonen står for døren og vi er klar 
med flg. hold i gymnastik:

Puslingegymnastik 																											
For friske piger og drenge på 4-6 år, 
som kan lide at lave gymnastik til sang 
og musik, hoppe/trille/kravle, bruge red-	
skaber, slå kolbøtter og meget mere. 
Der lægges vægt på højt humør og en 
god oplevelse med plads til større eller 
mindre udfordringer.
Vi laver gymnastik hver tirsdag kl. 15.30-
16.30. For børn i Troldebo, vil der være 
mulighed for at blive fulgt over i gym-
nastiksalen. Forældre er velkomne til at 
være med i gymnastiksalen den første 
gang - herefter er gymnastiksalen kun 
for børn og trænere.
Vi glæder os til at se jer

Gry og Mette

  Se holdtider mv. på side 10...

Forældre-barn-gymnastik
- for børn fra 2-4 år med en forælder. 
Vores hovedformål er, at børnene sam-
men med deres forældre får rørt musku-
laturen - ikke mindst lattermusklerne 
- og at det sociale samvær er i centrum. 
Vi vil anvende et bredt udvalg af gymna-
stikredskaber og arbejde med lette ko-	
ordinerende øvelser, leg og dans til 
god musik. Undervisningen vil skiftevis 
blive ledet af Hanne eller Janne, og vi 
håber på et godt fremmøde, hvor alle 
er velkomne!

Janne og Hanne

Performance	
Som noget nyt i år kan vi præsentere 
et hold for de unge piger, som går i 6. 
klasse eller derover. Performance er for 
dig, der kan lide at bevæge dig, danse 
og have det sjovt med at motionere. 
Der er selvfølgelig ikke stillet et krav til 
kunnen. Til performance vil vi arbejde 
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med styrke og smidighed og udarbejde 
en serie til gymnastikopvisningen.

Gitte

Body Trim
I år kan vi byde velkommen til en ny 
træner for de voksne piger, Anette 
Lybye Poulsen fra Skive. Anette byder 
på Body Trim og melder du dig til dette, 
siger du ja til:
- at få pulsen i vejret  
- at forbedre din kondition  
- at styrke de forskellige muskelgrupper	
- at lytte til god musik  
- at være sammen med 
 en flok glade piger  
- at komme i godt humør og i form  
		

Effekt
Effekt er funktionel og holdningskor-
rigerende træning. Træningen består 
af muskeltræningsøvelser, der ud-
føres stående, siddende, på alle fire og 
liggende. Alle øvelser udføres langsomt 
og kontrolleret. Effekt skaber større 
kropsbevisthed, bedre holdning og gør 
kroppen stærkere, mere udholdende, 
sundere og velformet. Effekt er styrke-
træning, udholdenhed, balancetræning 
smidighedstræning og opstrammende. 
Effekt er lige til at gå til, afstressende, 
forbyggende - træning for alle.

Birgitte Bundgaard

Z
um

baFOR ALLE

Efterårets/vinterens 
store zumba-event i 
ØK-hallen.
Gymnastikudvalget 
planlægger en for-
middag i løbet af 
sæsonen, hvor du 
kan snuse til denne 
hurtigt voksende 
trend. Så hold øje 
med opslag, hvis du 
har lyst til en sjov 
og energigivende 
formiddag midt i 
efterårets/vinterens 
mørke. Husk alle 
kan være med!
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Hold: Træner: Tidspunkt: Pris:

Mor/far - barn Janne F. Keyes - 2177 4177 Tirsdag 16.30-17.30 360,-
(2-4 år) Hanne Thorsen - 2944 1684 Start uge 38 

Puslinge Gry Ingerslev - 2982 8119 Tirsdag 15.30-16.30 275,-
(4-6 år) Mette Petersen - 2362 7384 Start uge 38

Børneræs Marianne Pedersen - 9753 9711 Torsdag 15.00-16.00 275,-
(BHkl + 1.kl.)  Start uge 39

Springsjov1 Bettina Snebang - 9753 8710 Fredag 15.00-16.30 350.-
(1. kl. - 3. kl.) (Tilmelding nødvendig*) Start uge 36

Springsjov2 Bettina Snebang - 9753 8710 Fredag 16.15-17.45 350.-
(4. kl. - →) (Tilmelding nødvendig*) Start uge 36

Performance Gitte Nordtug - 2750 9440 Mandag 17.00-18.00 275,-
(6. kl. - →)  Start uge 43

Ældreidræt Birtha Knudsen Fredag 9.30-12.00 200.-
Mini Data Sonja Vestergaard Start uge 37 (÷ uge38)

Body Trim Anette L. Poulsen - 4029 6671 Tirsdag 19.00-20.00 440,-
  Start uge 38

EFFEKT  Birgitte Bundgaard - 9753 8242 Torsdag 17.00-18.00 350.-
Træning  Start uge 39 (16 gange)

Judo Frank Baake - 9753 9730 Tirsdag  17.00-19.30 385,-
(6-17 år) Helena Møller - 2512 1855 (opdeling af hold 495,-
  efter træningsstart)

*) Pga. begrænsning på deltagerantallet til springholdene er der i år tilmelding til disse   
    hold, dette foregår personligt første træningsgang efter først til mølle princippet.

GYMNASTIK 2010/2011

GYMNASTIKOPVISNING LØRDAG 12. MARTS 2011



Badminton afdelingen
er klar til en ny sæson...
Sæsonen er startet - med ”gammel-kendte” trænere - Marianne 
og Troels udgør trænerteamet om mandagen. Onsdagstræningen 
starter først senere hen i september måned når fodboldsæsonen 
er på retur. 
 Vi glæder os selvfølgelig til at se jer i hallen igen hvor ketsjeren 
skal bruges flittigt og I skal finde de nye streger på et nyt halgulv. 
 Vi vil gerne opfordre jer til at bruge hjemmesiden til at finde eg-
nede stævner I kan deltage i - der er et stort udbud sæsonen igen-
nem - klubben giver i mange tilfælde et tilskud eller betaler fuld-
stændigt for jeres deltagelse - I behøver blot at få jeres forældre 

til at afsætte en dag sammen med jer i en hal i 
området. 

Af stævner i området kan nævnes: Nr. 
Søby i november måned, Vest-

salling mellem jul og nytår 
og så selvfølgelig vort eget 
stævne i februar 2011. 
Der vil også blive arrang-
eret en dag med badmin-

ton i skolen igen i år - det får 
I selvfølgelig besked om via 

skolen. 
Badminton udvalget gør opmærk-

som på at motionister der spiller i 
ydertimerne - først på eftermiddagen 

og indtil kl. 18.30 kan have problemer 
med at komme i hallen i skolernes ferie - 

hvis man ønsker at spille, når skolen holder 
ferie skal man selv rette henvendelse til udvalg-

et for at få låst op til hallen.
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Ejvind - Du startede i ØK
da du var… lille?

Som 6-åring sammen med den tidligere 
formand Thorbjørn Madsen - Kim Løvig 
og træneren var Karl Evald Eriksen, Lars 
Eriksens storebror! Det foregik jo på Hald 
stadion  og i Lund… før vi fik banerne 
omkring klubhuset i 70’erne! Vi spillede 
håndbold i Lund på ”Lund Stadion” - det 
var nok hende den lækre der trak os helt 
der ud! 

Hvor mange serier har du været 
med på, altså i fodbold?

Ja... En træningskamp i  jyllandsserien….. 
som 16 årig! 1 år som Senior for siden at 
genopstarte ØK’s ynglingehold som ikke 
havde været i en periode... som faktisk 
giver anledning til en sjov historie: 
Til en afslutningsfest hvor jeg lavede en 
deal, med den daværende formand Sven 
Rasmussen, der gik ud på, at hvis klubben 
ville betale en ynglinge træner så ville jeg  
skaffe hold og træner! Frisk som han var/er 
sagde han top!  Og træner blev så Bent 
Ramsdal som jo efterfølgende blev et stort 
aktiv gennem mange år som ungdoms 
træner!!  

Hvoraf kommer navnet Ørnen fra?

Ørnen er fra Anders And det startede 
faktisk helt tilbage i skolen og så jo til fod-
bolden i ØK!!

Har du nu også set alle serie kampene 
siden du sluttede din aktive karriere i 
klubben?

Nej, desværre - men jeg har gjort forsøg! 
(Nogle gange er det jo så hyggeligt inde i 
klubhuset)

Er du nogen side kommet 
til skade, Ejvind?

Ja!! Jeg har brækket min stortå 2 gange 
- I KAMPE FOR ØK!!

Skal du ikke have en større flagstang 
end den lille 8 meter du har hjemme i 
læbæltet, hvis du altså skal gøre dig 
nogle forhåbninger om at blive bare 
lidt synlig set fra byen!?!?

Jo! Jeg må prøve med en anden 
placering, for hvis jeg skal være mere 
synlig end formanden, kan en højere 
flagstang nok ikke gøre det alene! 

Nå du nu sidder der ned på bænken 
må du vel gøre dig nogle tanker om 
tiden der er gået og måske også 
om fremtidens unge?

Efter at jeg er blevet ØK ”pensionist” må 
jeg vel sige at det er sociale der skal være 

Stafetten
er landet  i reden...

...hos Ejvind Ramsdal 
Niels ps Jensen fandt Ørnen på 

Ørneborgen i Hejlskov...

12
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i højsædet, man skal og må bakke op om 
de ildsjæle der popper op og er der. Det 
glæder mig gang på gang at se der er 
en masse mennesker der gør en kæmpe 
indsats - især uden for banerne!!
Vi ligger jo i et udkants område og har 
svært ved at holde på vores unge
Selvfølgelig skal de ud og opleve verden, 
men jeg tror på at de alligevel har et 
”ØK-gen” således at de vender tilbage eller 
fortsætter med at have et tilhørsforhold til 
klubben. F.eks til vores 100 års jubilæums 
arrangement, hvor man så, at der kom 
gamle ØK’er på besøg, som ikke havde 
været her i mange år! Det var rørende og 
fantastisk!
Hvis ikke man har nogle gode minder fra 
sin ØK tid, vil man da ikke komme tilbage 
og genoplive/deltage i sådan et arrange-
ment - det er nok et de mest rørende 
oplevelser jeg nogen sinde har haft i ØK!! 

Er du med på at årets klubfest vil foregå 
i de røde og hvide farver - Du har måske 
et par røde bukser og en hvid T-Shirt 
med et sprøjt af havvand?

Ja i den grad - du ved da  at jeg er med på 
den værste, så det glæder jeg mig til!
 
Jeg har faktisk aldrig set dig 
cykle, Ejvind - kan du?

Ja, som barn har jeg kørt til skole hver 
eneste dag - til skole - til fodboldtræning 
- besøgt damer i alt salgs vejr, også om 
vinteren! Som voksen har det kun været 
når festen har været for god, dog burde 
man nok have cyklet noget oftere!!! 

Når vi forhåbentligt snart får et 
motions- /vægttrænings rum ved 
hallen, bliver du så mere aktiv igen !? 
Måske i saunaen? 

Altså jeg vil helt sikker sidde et varmt sted i 
klubben... og svede!

Hvad er din favorit musik i al 
almindelighed?
Er det med hører telefoner på?

Creedence clearwater revival!!   
Rock and Roll Jerry Lee Lewis!!
Eurythmix af nyere dato!! 
Guns ’N Roses og AC/DC ja-ja manner!! 
Og Hanne danser da med for fuld 
udblæsning (20Watt)

Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben – hvad er 
så det første du vil bruge pengene til?

Der hvor der behov, ny hal, trænings-	
/motionscenter - det har jeg alle mine 
dage ønsket mig! Et velfærdscenter med 
faciliteter som sauna og kildevældet - et 
sted hvor man kan komme op og have 
noget socialt og hyggeligt sammen!

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

Cykelklub måske, altså noget motions-
cykling som bredden/sognets beboere 
ønsker sig det, vil få min fulde opbakning! 
	 	
Er der noget du virkelig ønsker 
for klubben i fremtiden?

At den altid vil være der for egnens beboer  
i alderen 0 til 100 år!! 
Og at folk vil sætte pris på den frivillige 
indsats der bliver gjort i klubben!! 

Ejvind lader stafetten 
gå videre til...?
Læs i næste nummer 
af ØK-NYT!
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Gode resultater
tæller også når det
gælder investeringer

Kontakt os og hør hvordan vi
bærer os ad med at skabe gode afkast

Vi er bedst til 
det vi gør

Præstevej 2a
7830 Vinderup
tlf. 9685 6100
info@accessinvest.dk

accessinvest.dk
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Oprykning til serie 3
Det opskruede lokalbrag endte til ØK’s 
fordel - Igennem den forgangne sæson 
var der hele tiden fokus på sæsonens 
sidste kamp hjemme mod naboerne 
fra Kirkebyen. Ledelsen, træneren og 
spillerne vidste, dette ville blive den alt-
afgørende kamp for at rykke op i serie 
3, som var klubbens mål inden sæson-
start. Inden sidste runde var der meget 
skriveri i folkebladet, hvor Kirkebyen 
bl.a. beklagede sig over, at kampen 
ikke kunne blive flyttet pga. deres som-
merfest, hvor flere af deres egne folk 
skulle deltage. Det viste sig at være 
det pure opspind, da de på kampdagen 
stillede op i stærkeste opstilling og tabte 
fortjent 5-2. Det skriveri, som løbende 
har været, gejlede os bare endnu mere 
op, og med alle de fremmødte tilskuere 
og det perfekte vejr så havde vi mu-
lighed for at bevise, at vi hørte hjemme 
i en række højere oppe. Nemlig serie 3. 
Det blev en festlig dag, som vi fejrede 
med champagne og grill mad fra Lundø 
camping.
 Efter flere års nedrykning med halv-
triste afslutningsfester, kunne vi i år 
tage revanche. Vi fejrede oprykningen 
med minigolf weekenden efter, hvor vi 	
gik rundt med trækvogne fyldt med pils-
nere og hyggede os vældigt ved at gå 
de 18 huller. Dagen/aftenen sluttede vi 
af med spisning hos træner Thomas 
Vendelbo, hvor folk til sidst var ramt 
efter dagens strabadser. 

 Alt i alt har vi haft en fantastisk sæ-
son, hvor vores udekampe ikke har 
ligget længere væk end Spøttrup. Vi 
håber, at vi i år kan høste samme op-
bakning omkring vores kampe, ikke 
mindst vores hjemmekampe som bliver 
vigtige, da vi nu allerede i slutningen af 
oktober ved, om vi skal op / ned eller 
blive i serie 3. Så vi håber på maksimal 
støtte.
	 Lars Sørensen
 fodboldudvalget og spiller

Fodboldudvalget vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke Martin Sundgård, 
Marlene Eriksen, Mads Eriksen, Lars 
Løvig, Line Østergaard, Camilla Døs-
sing, Ole Christensen og Jonas Ne-
dergaard for at være træner ved DBU 
fodboldskolen, som blev afviklet i uge 
27. Skolen blev arrangeret og afviklet af 
Erik Nygaard og Joan Skovgaard, hvor 
ca. 60 unge mennesker havde tilmeldt 
sig til en uge med leg og fodbold. I 
køkkenet hjalp Mona Lund, Anita Ras-
mussen og Laila Rafn med at bespise 
børnene. En stor tak til alle.
 Fodboldudvalget ønsker også ØK’s 
U11 piger et STORT TILLYKKE med 
den flotte og velfortjente sølvmedalje 
ved Kattegat Cup 2010.

Tak...



Fodboldskole
Planlægningen af årets fodboldskole 
startede helt tilbage i efteråret 2009, 
hvor vi sendte ansøgning til DBU. Den 
10. december modtog vi accept fra 
DBU om at vi var godkendt som ar-
rangørklub 2010.
 Så begyndte arbejdet med at finde 
trænere og trænerassistenter. Et arbej-
de som skulle vise sig at blive rimeligt 
nemt, da interesserede selv meldte sig 
på banen.
 Vi havde 64 pladser skolen, og det 
var muligt for ØK’s egne medlemmer 
at forhåndsbooke 75% af billetterne. 
Disse billetter var hurtigt væk, og vi 
endte på 60 deltagere til de 4 hold. Flot! 
(heraf 55 af ØK’s egne medlemmer). Vi 
søgte nogle penge fra Arlas ”den sunde 
halvleg” pulje, så vi kunne lave et sundt 
måltid mad til børnene hver dag. Lokale 
erhversdrivende/forældre var villige til 
at sponsere frugt. Arla leverede gratis	
mælk. Vi reserverede en panna bane til	
hele ugen, fik fat i Danmarks bedste 
streetsoccerspiller, Michael Toft, til at 
komme og underholde børnene om 
fredagen.

 Vi deltog i et fodboldskoleseminar i 
Nørresundby, hvor der var førstehjælp 
på programmet og praktisk orientering 
om skolens tema mm.
 Og så var vi ellers godt rustet og klar 
til opgaven… og meget spændte.
 Som skoleleder og trænerleder hav-	
de vi suverænt bestemt hvilke børn der 
skulle på hold sammen, men også hvil-
ke to trænere der skulle arbejde sam-
men om hvilke børnegrupper.
 Vi fornemmer at vi ramte plet i vores 
valg, hvor vi lavede to rene pige grup-
per og to rene drengegrupper.
 Uge 27 oprandt med kanon godt 
vejr: sol, letskyet og lige omkring 20 
grader… perfekt fodboldvejr! Banerne 
var trimmede. Trænerne var klar og alle 
børn mødte op til tiden.
 Der blev trænet på livet løs, og det 
gav en god appetit. Tre gange om da-
gen blev der serveret ituskåret frugt 
rundt til børnene. Ca. 250 stk. frugt pr. 
dag satte de til livs. 

Hovedsponsor
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 Og der blev taget godt fra fadene til 
middag, når den lune ret blev serveret.
 Fredag sluttede hele den pragtfulde 
uge af med en vandkamp imellem træ-
nere og spillere.
 Da vi lukkede og slukkede i klubhuset 
fredag eftermiddag var vi trætte, men	
glade og tilfredse med at vi forhåbentlig 
har givet 60 børn en rigtig god fodbold-
uge, som de vil tænke tilbage på med 
glæde. 
 Men alt dette kunne jo ikke lade sig 
gøre uden vores fantastisk engagerede 
trænerteam: Martin Sundgaard, Mar-
lene Eriksen, Mads Eriksen, Ole Chris-
tensen, Jonas Nedergaard, Line Øster-
gaard, Camille Døssing og Lars Løvig. 
STOR TAK til jer!
 Tak til Mona Lund og Anita Rasmus-
sen for hjælp i køkkenet.
 Tak til frugtsponsorerne: Plougmand 
Have og anlæg - Larsen Fliser - Birgitte 

& Jørgen Bundgaard - Rikke & Jan 
Østergaard - Linda & Peter Grøn 
 Tak til A-sport i Skive for lån af panna 
banen.
 Tak til fodboldudvalget som grillede 
pølser til alle om fredagen.
 Og sidst men ikke mindst... tak til alle 
de super søde børn der støttede op om 
fodboldskole…
 Børnene fik et evalueringsskema 
med hjem, som de afleverede igen sidst 
på ugen, vi fik stort set kun positive 
tilkendegivelser tilbage og mange op-
fordringer til at afholde DBU’s fodbold-
skole til næste år igen. Nu går vi lige 
i tænkeboks... men det er da slet ikke 
usandsynligt at vi gentager succesen  i 
2011. (så bliver det også i den 2. uge af 
skolernes sommerferie vi søger)

Erik Nygaard (trænerleder)
og Joan Skovgård (skoleleder)

	

Fodboldskole
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Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006
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ØK’s VENNER
Tak til alle som har købt lodseddel til ØK’s Venner. 
Vi håber at alle får gevinst og vi bringer selvfølgelig 

gevinsten ud til dig§

Hilsen ØK’s venner 

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

Trækning 
i maj 2010:

nr. 2 - 200 kr.
nr. 26 - 100 kr.

nr. 16+6+5+42 - 30 kr.

Trækning 
i juni 2010:

nr. 3 - 200 kr.
nr. 22 - 100 kr.

nr. 61+12+55+71 - 30 kr.

Trækning 
i juli 2010:

nr. 62 - 200 kr.
nr. 8 - 100 kr.

nr. 94+46+48+63 - 30 kr.

Til alle der bidrager med 
tekst og billeder til ØK-NYT:

Billeder skal vedhæftes 
mail enkeltvis - må ikke 
pakkes eller placeres i 

word-dokument. 

Tekst kan skrives direkte i 
en mail - eller vedhæftes 
som et worddokument.

Mail til: kry@kaliber.dk

OBS!
Og endnu en gang vil en  
lille historie til ØK-NYT  
eller et par nærbilleder 

af vores udøvere,  
absolut kunne bidrage til,

 at få rørt ansigtsmusklerne 
for alle aldre!!

Send din historie til
kry@kaliber.dk
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HÅNDBOLD - TRÆNINGSTIDER 2010/2011
Mandag :
15.30-17.00 U6 &U8 piger/drenge Mona Lund, Nathalie Larsen & Camilla Wiinberg

Tirsdag :
16.00-17.00 U12 drenge Anne Nørgaard & Anders Nielsen  
16.30-18.00 U14 piger Trine Nørgaard & Christian Stisen  
19.00-20.30 U18 piger Lars Lund & Peter Bådsgaard
20.30-22.00 Herrer Henrik Skaarup

Torsdag :
16.00-17.00 U10 drenge Keld Christensen   
16.30-17.30 U10 piger Christina Døssing & Simone Grøn
17.00-18.00 U12 piger Dorte Stisen 
18.00-19.00 U18 drenge Lars Løvig & Ole Christensen
19.00-20.30 Damer Henrik  Andersen & Henrik Sørensen  
20.30-22.00 Herrer Henrik Skaarup

VEL MØDT - HÅNDBOLDUDVALGET
Mindre ændringer kan forkomme. Så længe der er fodbold kan træningen være flyttet,

så de unge mennesker kan gøre deres fodbold færdig !!

Ny håndboldsæson
Nu er vi klar med en ny sæson hånd-
bold - på højeste plan!
 Vi har stykket en flok gamle som nye 
spændende trænere sammen, så vi for-	
venter os meget af den kommende sæ-
son - Vi glæder os til at komme igang 
og til at se gamle og nye spillere!
 Tilmelding til holdene har vi over-
stået. Som noget nyt i håndbold har det 
i år været med sms, seddelaflevering el-
ler personlig henvendelse til håndbold-
udvalget i hallen. Vi prøver på denne 
måde at komme problemet til livs med, 
at vi ikke ved hvilke hold vi skal tilmelde.  
Vi har flere år stået med usikkerhed om 

der bliver hold i de respektive årgange, 
da flere spillere skal være færdige med 
fodbold inden de møder op til håndbold, 
som er forståelig nok, vi vil bare gerne 
vide hvem der kommer når fodbolden 
er slut !! Så vi derved kan tilmelde hold-
ene. Som sagt før glæder vi os alle i 
håndboldudvalget til at få skudt den nye 
sæson i gang. Kom og hjælp os med at 
give liv i hallen den ene søndag efter 
den anden. Har du ikke prøvet det før, 
så kom og prøv det - den første måned 
er gratis !!
Vi ses!                      Håndboldudvalget
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ØK er gået på aktier

Ja du læste rigtig - der kan nu købes ak-
tier i ØK og det har været muligt siden 
2008. En god og spændende måde at 
støtte fodbolden i ØK på. Som ejer af 
målaktier deltager du to gange hvert år 
i lodtrækningen om mange spændende 
gaver og præmier. Udgiften for at eje 
en målaktie kan max udgøre 75 kr. pr. 
halvår, men udregnes i forhold til hvor 
mange mål ØK’s 1. hold scorer i hver 
sæson. Der betales 2 kr. pr. mål - men 
altså max 75 kr.

 Hvad er indtægterne fra målaktierne 
så gået til? Vi har fra starten lagt vægt 
på, at indtægterne skal gå til at forbedre 
rammerne og forholdene for især vores 
ungdomsspillere. Indtil nu har vi for mål-
aktie pengene bla. kunnet investere i en 
sparkevæg (billedet), en fodtennisbane 
og andre rekvisitter - alt sammen med-
virkende til at fastholde og trække nye 
interesserede fodbold spillere til. 
 Så støt op om idrætten og fodbolden 
i ØK, der gøres i forvejen et stort stykke 
frivilligt arbejde for at kunne tilbyde de 
aktive gode vilkår. Med et beskedent 
beløb kan du være med til at dette gode 
arbejde kan fortsætte fremover.  
 Tegning af aktierne sker ved at udfyl-
de modstående side - klippe langs den 
stiplede linie og så smide den i postkas-
sen - portoen er betalt! 

men endnu ikke på børsen!

Hovedbestyrelsen:
Formand:
Niels Peter Smidt-Jensen tlf. 9753 8699
Næstformand: Kim Løvig tlf. 9753 8057
Kasserer: Jens M. Skov tlf. 9753 8595
Sekretær: Helle Jessen tlf. 9753 8068
Gym.: Annie Mortensen tlf. 9753 8624
Håndbold: Margit Døssing tlf. 9753 9161
Fodbold: Ryan Johannesen tlf. 9753 9253
Badminton: Jette Hørup tlf. 9753 7086

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

Deadline til næste nummer:
15. nov. 2010 på kry@kaliber.dk



Mål•aktie køb, fodbold
Jeg vil gerne tegne ……… stk. (skriv antal)

målaktier á 2,- kr. pr. scoret mål 
af Ørslevklosters 1. hold pr. sæson.

(2 sæsoner pr. år)

Jeg skal max betale 75,- kr. pr. målaktie pr. sæson 

Kan altid opsiges efter en sæson.

..................................................................................
(Navn)

..................................................................................
(Adresse)

..................................................................................
(Telefon/mobil)

..................................................................................
(e-mail)

..................................................................................
(Underskrift)

Denne side må gerne kopieres, hvis der er flere i husstanden, som gerne vil erhverve aktier. 
Ligesom vi gerne fremsender flere eksemplarer.

ØK er gået på aktier
men endnu ikke på børsen!
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Klubfest
Lørdag den 13. november
i Ørslevkloster Hallen

Musikken til årets 
klubfest leveres af det
4 mands store orkester

Orkestret (med lokalt 
islæt) spiller et bredt 
og varieret repertoire 
- lige fra disco, pop 
og rock til jazz, 
swing og evergreens 

Hold øje med opslagstavlen...
Der lægges op til et brag af en



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. NOVEMBER

Send tekst og foto på:
kry@kaliber.dk


