
Nr. 1 - 2011

ØK-NYT

Se sidste nyt 
fra afdelingerne 
inde i bladet...
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Ny konkurrence til ØK-OPEN?

ØK på besøg hos VHK...



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

Lørdag den 12. marts kl. 13.30
 Efter opvisningen er der stort kaffebord.
 Alle aktive gymnaster og judoholdet har gratis adgang.
 For ikke aktive gymnaster er prisen for eftermiddagen 35 kr. 
 Børn under 3 år er gratis.

Med gymnastiske hilsner
Gymnastikudvalget / ØKIF



Foråret er på vej og fodboldbanerne er 
allerede blevet betrådt af de første 19 
ungdommere der har været til træning 
- det tyder godt for sæsonen!!
 Vi er pt. 720 aktive fordelt på 4 sports 
discipliner, vi er derfor ikke nogen ”lille” 
klub at regne, vi kan gøre en forskel - og 
det skal vi! - Så kære forældre kom og 
deltag sammen med Jeres børn, kom og 
få tilført noget energi til krop og sjæl!!
 Generalforsamlingen er løbet af stab-
len, men resultatet er desværre ikke 
kendt efter redaktionens afslutning, 
men nogle udskiftninger i udvalg og 
hovedbestyrelsen vil der være at læse 
på hjemmesiden og i næste nummer af 
ØK-NYT!
 Udskiftningen vil/er foregået i god ro 
og orden efter lang og trofast tjeneste 
og det er naturligvis vemodigt at sige 
farvel for denne gang og håbe på at I 
fortsat bliver i klubbilledet og deltager i 
det sideløbende arbejde som i altid har 
gjort.
 Må vi derfor vende os og sige velkom-
men til  I nye kræfter der overtager pos-
terne, vi glæder os til samarbejdet og 
håber at I har luft nok til mange år frem i 
tiden!
 Den ene varmegiver i hallen er ka-
put, derfor er der nye energimæssige 
tiltag under opsejling, derom senere, 
men måske vil disse forbedringer kunne 
være medvirkende til at vores tilbygning 
bliver fremskyndet, hvem ved…!! 
 Vi ønsker Jer alle et rigtig aktivt forår 
med sveddryppende smil i hele an-
sigtet!!                       Hovedbestyrelsen

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. 6020 1607
Deadline for næste nummer er
15. maj 2011 - billeder og tekst
kan mailes på mail@hoejgaardplant.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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...at Lars Løvig for øvrigt også 
blev hædret på Lederfesten i 
Skivehallerne (sammen med alle 
de andre danske mestre i Skive 
kommune) for sin deltagelse 
i døve fodbold for en Århus klub!

..har du hørt ?

...at vi har to af kommunens 
mest lækre tennisbaner - så her en 
opfordring til at bruge dem 
- og husk at bruge bolden!!

...at formanden har forslag til 
nye utraditionelle klub-aktiviteter -
vi nævner lige i flæng:
Langbueskydning
Golf sving med 9’er jern
Vægtkast
Slagninie
Pentaque
Fodboldgolf
Vandret vægklatring 

...at ØK-NYT fortsætter med 
“stafetten” i næste nummer!!

...at de små gymnaster glæder 
sig helt vildt til at fremvise deres 
kunnen til forårsopvisningen - og 
det er jo lørdag den 12. marts!
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ØK OPEN 2011...
Den 5. februar blev den 8. udgave af 
ØK Open afviklet. 
 Forinden havde udvalget med stor 
spænding ventet på tilmeldinger og 
havde måttet sande at den tendens 
som der havde været her i området om 
et faldende deltagerantal til stævner 
også var tilfældet i Ørslevkloster.
 Der var 82 spillere som havde valgt at 
bruge en lørdag i ØK hallen - stævnet 
blev dog ramt af nogle afbud den sid-
ste dag - men sygdom kan man jo ikke 
holde for. 
 Selve kampene blev afviklet med 
mange jævnbyrdige kampe. Nogle 
spillere fik deres første stævneople-
velse, andre spillere er selvfølgelig 
mere erfarne i deltagelse i et sådant ar-
rangement.
 Vandrepokalen der går til den klub 
der vinder fleste kampe blev igen i år 
vundet af Skive Resen - dog skarpt for-
fulgt af Ørslevkloster. 
 Sponsorerne havde igen støttet 
stævnet i form af annoncer og præmi-
er, hvilket udvalget er taknemmelig for 
- denne støtte er uundværlig - den gør 
at klubben kan sende egne spillere til 
andre stævner uden ekstra betaling.

 Vi håber at alle såvel spillere, frivillige, 
sponsorer igen er klar i 2012 - stævnet 
er ansøgt hos Dansk Badminton For-
bund - så håber vi bare at få det tildelt. 

Udtagelse til landsmesterskab: 
Følgende spillere har kvalificeret sig til 
deltagelse i DGI landsmester skaber 
senere på foråret:
Sune Markussen, Thomas Hørup og Si-
mon Markussen - stort tillykke til dem! 

HUSK
DEADLINE TIL DET 

NÆSTE NUMMER AF 
ØK-NYT ER 

15. MAJ

Tekst og fotos sendes på 
mail@hoejgaardplant.dk



Hovedsponsor

6



Hovedsponsor

Nyt fra fodbold...
En ny fodboldsæson er blevet skudt i 
gang, til trods for at temperaturerne tit 
ligger under frysepunktet. 
 Nye hoveder i fodboldudvalget er ved 
at blive kørt i stilling. Hermed skal lyde 
en stor tak til Ryan Johannesen, Niels 
Åge Markussen og Lars Sørensen for 
det store arbejde de har gjort i fodbold 
udvalget - de har nu valgt at stoppe - det 
nye fodboldudvalg består nu af Hugo 
Thomsen, Aase Jensen, Allan Rasmus-
sen og Joan Skovgård. Det sidste og 
5. medlem mangler vi endnu  - så har 
du lyst, så meld dig til spændende ud-
valgsarbejde i ØK.

5. februar havde herresenior under 
ledelse af Thomas Vendelbo trænings-
start. 17 var mødt op til suppen, men 
det er jo desværre for lidt til to hold. Så 
hermed en opfordring til at flere finder 
støvlerne frem, så ØK igen kan møn-
stre 2 herreseniorhold.
 Nogle ungdomshold har startet træ-
ning, bl.a. ser vi spændte frem til sam-
arbejdet imellem vores dygtige U12 og 
U13 drenge, som for første gang er 
tilmeldt i 11-mands rækker. Andre hold 
starter løbende i de næste par måneder 

og de yngste årgange går i gang lør-
dag den 2. april (se opstarts-informa-
tion på side 13).
 Arrangementer i løbet af foråret: 
SÆT X i kalenderen:
5. maj: Pigeraketten lander
28. maj: Brag på plænen
19. juni: Sparbank cup i Stoholm
Uge 27: Fodboldskole

ET OPRÅB!
Hvis der er nogen der kender nogen, så mangler vi 3-4 nyere brugte PC´er til computer afd. Kontakt venligst for-manden såfremt man har nogle i overskud

Mvh. NP Smidt-Jensen 4052 4287



Viborg HK 
- FTC Jogazdabank
Lørdag den 5. februar havde Viborg HK 
inviteret ØK, som er en af Viborgs 15 
samarbejdsklubber, til Viborg for at se 
Cup Winners Cup kampen Viborg HK 
vs. FTC-Jogazdabank.
 Ca. 50 personer fra ØK havde takket 
ja til invitationen - og vi fik en rigtig 
spændende håndboldkamp at se.
 Der var lige fra starten en god stem-
ning i hallen med mange tilskuere. De 
fleste naturligvis Viborg supportere, 
men også en flok ungarske ungersven-
de var mødt op, og de bakkede højlydt 
og letpåklædte op om deres hold.

 Første halvleg var meget lige, og da 
hornet lød efter de første 30 minutter, 
stod der 19-18 til Viborg på tavlen.
 I kampens halvleg var der overræk-
kelse af en ØK trøje og halstørklæde 
og ØK fik til gengæld VHK samarbejds-
stenen. 
 VHK blev repræsenteret af Carmen 
Amariei  og ØK af Christina Døssing, 
Jack Lund og Caroline Boel. 
 Efter overrækkelsen takkede Helle 
Simonsen fra VHK for at så mange 
var mødt op for at bakke op om VHK´s 
damehold og fortalte at man vil be-
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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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klæde en væg i forhallen med trøjer fra 
alle samarbejdsklubberne, så måske 
kan vi se det allerede næste gang vi 
kommer til Viborg.
 Samarbejdsstenen vil naturligvis få 
en plads på væggen i ØK.
 2. halvleg startede rigtig godt for Vi-
borg og efter 11 minutter havde Viborg 
kæmpet sig til en føring på hele 4 mål 
(25-21) og vi troede at vi sikkert kunne 
læne os tilbage og nyde resten af kam-
pen - men så let skulle vi alligevel ikke 

slippe! Blot 7 minutter senere stod der 
26-26, og vi sad ude på kanten af sto-
lene igen.
 Efter endnu spændende 12 minutter, 
kunne vi dog glæde os over en 34-33 
sejr til Viborg.
 Vi takker for en god dag i Viborg.
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DBU’s fodboldskole 2011 
- træn som de unge stjerner

I år præsenterer DBUs fodboldskoler 
et tema, der giver deltagerne mulighed 
for at træne nogle af de unge lands-
holdsstjerners favoritøvelser.
 Dagene på fodboldskolen bliver tilret- 
telagt således at en lille eksklusiv grup-
pe af DBUs unge landsholdsstjerner har 
fået lov til at byde ind med deres favorit-
træningsøvelser. Deltagerne på DBUs 
Fodboldskole vil på et af træningsmod-
ulerne hver dag få lejlighed til at blive 
trænet i netop disse øvelser. I de øvrige 
træningsmoduler vil deltagerne blive 
trænet i et udpluk af øvelser fra DBUs 

nye Børnetræningsmanual der udkom-
mer primo marts 2011.
 Vi har i skrivende stund rundet de 
første 50 forhåndstilmeldinger til skole 
i ØK i uge 27. I år har vi 80 pladser, så 
du kan nå det endnu.
 Det bliver kanonsjovt...
 Alle børn får gratis mælk og frugt 
hver dag - og for en beløb af 100 kr. for 
hele ugen, kan børnene tilkøbe et sundt 
måltid mad midt på dagen.
 Yderligere oplysninger kontakt: 
Joan Skovgård tlf. 97538128 
mail: skovgaard@fiberpost.dk
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Træner og trænerassistent
til årets fodboldskole søges

Bliv træner for en uge !
Uge 27 ... mandag til fredag kl. 8-16.

Har du lyst til en sjov uge med fodbold og en masse glade 
børn, så kom med i vores unge trænerteam ! 

For yderligere info kontakt
Træner leder : Erik Nygård tlf. 25128617
Skole leder: Joan Skovgård tlf. 42328167

Så mød op til en Pigeraket på ØK Stadion og få nogle forrygende sjove timer!

TORSDAG D. 5.MAJ kl. 17-20
På Pigeraketten kan du prøve at

■ Spille fodbold på Saturn    ■ Køre rundt i det store Månehjul
■ Drible på Mælkevejen    ■ Få varmen på solen    ■ og meget mere

Det er helt uforpligtende at møde op! 
Det er gratis og du må meget gerne tage en eller flere veninder med! 

Du skal bare møde op fra starten af, når Pigeraketten letter, så du er sikker 
på at nå at få prøvet alle de sjove og spændende aktiviteter!

Er du en frisk pige 
mellem 6 og 12 år 
(til og med 6.klasse)?
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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



Fodboldtræningstider & træningsstart:
Alle hold starter træning senest 02.04.11 eller efter aftale med træneren

Hold	 Trænere	 Træningstider

U6,	årg.	2005/2006	drenge	 Inge	Ravn	 TORSDAGE	16.00-17.00
Kamp:	-	Torsdag

U7,	årg.	2004,	drenge		 Vibe	Lund,	Kim	Borup	 TIRSDAGE	 17.00-18.00
Kamp:	Onsdag	kl.	18.00

U8,	årg.	2003/2004,	piger	 Joan	Skovgård,	Camilla	Døssing	 TIRSDAGE	 16.30-17.30
Kamp:	Tirsdag	kl.	18.00

U8,	årg.	2003,	drenge	 Keld	Christensen	 TORSDAGE	17.00-18.00
Kamp:	tirsdag	kl.	18.00

U9,	årg.	2002,	piger	 Rikke	Østergaard,	Lene	Refsgaard	 MANDAGE	 16.15-17.15
Kamp:	torsdag	kl.	18.00

U10,	årg.	2001,	piger	 Lene	Refsgaard,	Rikke	Østergaard	 MANDAGE	 16.15-17.15
Kamp:	Onsdag	kl.	18.00

U10,	årg.	2001,	drenge	 Mona	Lund,	Flemming	Larsen	 MAN+ONS	 17.00-18.00
Kamp:	Onsdag

U11,	årg.	2000,	drenge	 Steen	Hintze,	Bruno	Skovgård	 MAN/ONS	 17.00-18.00								
Kamp:	onsdag	kl.	18.00	 	 LØRDAGE	 09.30-10.30
																																																																																																	
U11,	årg.	2000,	piger	 Marianne	Iversen,	Mette	Løvig	 TORSDAGE	16.30-
Kamp:	?

U12-13,	årg.	98/99,	drenge			 Niels	Jørgen	Nielsen,	Peter	Boel	 MAN/TORS	17.30-19.00
	 Jesper	Poulsen
Kamp:	Onsdag	7	mands	C			-			Lørdag	11	mands	B

U13,	årg.	1998,	piger			 Hugo	Thomsen,	Jørgen	Stisen	 TIRSDAGE	 18.00-19.15
Kamp:	Torsdag	7-mands	C			-			11-mands	?																										 	

Hovedsponsor
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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

Hilsen ØK’s venner 

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

Trækning 
i november 2010:

nr. 29 - 200 kr.
nr. 9 - 100 kr.

nr. 62+92+17+34 - 30 kr.

Trækning 
i december 2010:
nr. 95 - 200 kr.
nr. 74 - 100 kr.

nr. 88+70+80+77 - 30 kr.

Trækning 
i januar 2011:

nr. 63 - 200 kr.
nr. 75 - 100 kr.

nr. 61+90+28+22 - 30 kr.

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 telefon-
numre - 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



En stor tak til Olav Nørgaard, 
El-kontakten i Nr. Rind & 
Plougmand Have & Anlæg for 
sponsoratet af nye trøjer til 
serie 3 damerne og U18 drenge.

Nye spillertrøjer
    til håndbolden...



sparbank a/s
Østerrisvej 2 
7840 HØjslev
t 9616 1080 - F 9753 6397
www.sparbank.dk

Klik ind på www.sparbank.dk/10tilforskel og læs mere...

i sparbank gØr vi noget 
For Foreningslivet
Hver måned udlodder vi 10.000 kr.


