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Ørslevkloster Idrætsforening 
Bestyrelsesberetning den 27. februar 2013. 

Mænd  544  kvinder 501? Udmeldte 125 ?passive 179 aktive 866 i alt 1045 ! 

 
Årets beretningen for 2012 er en tro kopi fra sidste år, men lidt kortere - 
troede jeg ! 
Hjemmesiden kører nu på fuld damp igen efter en mindre rep. , hvor vi nu kan 
rapportere de sidste nye tiltag sportsligt , ”åndeligt” og socialt gennem året! 
Så jeg opfordre jer alle sammen til at bruge den flittigt! 
 
En vis ro omkring hallen har nu lagt sig efter de sidste års vand pantomime 
 – troede vi – lige indtil en sektion af loftet faldt ned med det mangeårige 
spindelvæv, og heldige var Brammer og skoleklassen der lige var gået ud!!! 
Alle de bærer brædder i loftet - som var sømmet med noget små søm - er nu 
blevet efter gået og skruet fast af Bruno Skovgård. 
Kommunen måtte gerne have fortsat med en renovering at hallens gavle og 
lodrette beklædning som allerede ligner en krigszone med de mange 
skudhuller i væggene…..! 
Men nu sender vi dem et simpelt tilbud på en tæt vandret  forskalling uden på 
det eksist. som både vil se pænt ud, være lyd absorberende og skudsikkert! 
 
Jeg sagde sidste år at den 2. brænder i loftet også var steget af…(2 af 3), og 
at det forlyder  fra skole kilde, at en gennemgribende renovering af vores 
varme installation er under opsejling! 
Den opsejling er vi så nået til nu et år efter og brænder 2 er i mellemtiden 
gået i gang igen efter et enkelt slag med en hammer!!! 
Men som jeg er blevet orienteret fra pålidelig kilde går den nye varme 
renovering ud på at skolens ”kraftværk” skal levere…..MEN kun til hallen!!! 
 
Hvornår vores brugsvand og ikke mindst varme i klublokalerne kommer til at 
fungere ved vi absolut intet om!!!!  Det er en uholdbar situation som har været 
påpeget nu i over 10 år!  
Georg Gearløs arrangementet i kælderen kædet sammen med solvarmen har 
ikke fungeret i alle årene!!! Og jeg vil sige at tålmodigheden er ved at løbe ud! 
Så mon ikke der sker nogle store fremskridt inden næste sæson!!? 
 
Men nu til lives gang i vores lille ”Lidenlund”  

den gamle gymnastik forening ”ØKif”!  
 
Fodbold 
 212 – 256 – 274 - 203 – 328 – 328 -  184 medlemmer  

Det  årlige brag på plænen blev aflyst, Var det virkelig fordi at modstanderen 
ikke ville spille på en lørdag…..? 
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Sparbank cup i Højslev, hvor de mindste hold deltog, blev  en nået våd 
affære! 
DBUs fodboldskole blev udsolgt med 80 deltagere -10 top tunede trænere 
(mange lokale) og Nygård som trænerleder - kan vi roligt tale om en succes , 
så de er klar til sommerens  uge 27 med en gentagelse!  
Om det nye tiltag ”kom ud af pomfritten” i samarbejde med SFO skal 
gentages, melder historien intet om! 
 
Serie 3 rykkede ned - U14 drenge rykkede op, U 13 drenge startede på 
11-mands…. Og klarede det helt ok! 
Der var 4 hold med til jyske 3 stor stævne - en stor succes som også kan 
gentages. Veteranerne var i den jysk finale men tabte igen igen… 
 
Så egentligt er det gået fint med alle hold… som har haft  rigtig gode trænere. 
 
Her i 2013 skal der afholdes SparNord cup  -  og Pigerakketten lander i ØK i 
maj.  Så hold øje med Klub kalender på hjemmesiden  ! 
 
 
Håndbold  
123 – 190 – 151- 165 – 233-  239/199 -  137 medlemmer 
U18 piger var til kreds cup finale men måtte nøjes med en skuffende 
sølvmedalje  !  (Den var nu flot nok synes jeg! 
U18 drenge var til kredsmesterskaber i A rækken og de var bare enkelt kamp 
fra at blive kredsmester !  
Alle hold deltog i Påske cup. U14 piger og U10 drenge i Svane cup  -  Ålborg, 
U16 piger og U18 drenge og piger i Rødspætte cup – Frederikshavn 
begge U12 hold i  HANCOCK cup  -  Skive. Begge hold var i B-finalerne, men 
men….!  
 
Afslutningen på sidste sæson blev delt  over 2 aftener, et 
totalhåndboldstævne  for de mindste og de større fik en gang Sumba med 
Joy og  ACT. med Svend Åge. Begge aftener sluttede med en gang hyggelig 
fællesspisning   
Det skal siges at succesen med f. spisning går direkte ned i kiosk kassen! 
 
Et godt samarbejde mellem  Nr. Søby og ØK, gør det muligt for U14 
drengene at blive på banen i Nr.Søby – med skiftevis hjemmekampe i ØK.  
U 16 piger træner i begge haller, og i U18 piger hedder  pt. Nr Søby – ØKIF, 
og træner her i ØK med kampene på skift! Jo det kan lade sig gøre….!! 
Super samarbejde med Nr. Søby  
Yderligere har vi 7 hold i turnering samt opstarts hold  i U6 og U8. Et U10 
drengehold er også på banen nu! 
De 2 herrehold med start i serie 2 satser meget stærkt på at det ene hold 
ender i serie 1  
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I august var Håndboldkaravanen  også i ØKIF. Med 2 instruktører fra JHF og 
4 hjælpere fra håndboldafdelingen i ØK - et super godt trænings arrangement 
for de små , som giver blod på tanden! 
 
Badminton   
 151-  158 – 135 – 115 – 119 – 112  medlemmer  Tennis   26 - 18  - 35  – 10 -  14 
Ved sæson start var trænerteamet f Emil Jacobsen og Andreas Hørup . Der 
blev trænet løs og nye spillere kom til. Nye ideer kom frem og fredag d. 2. 
december var der arrangeret fællesspisning og efterfølgende tur til Århus for 
at se ligakamp. 
Ved julepausen måtte man sige farvel til Emil – han skulle læse i Århus!  
Så resten af sæsonen var træningen overladt til Andreas Hørup med hjælp af 
lillebror Thomas, Troels Johansen og Jette. 
 
I februar 2012 blev det tid at afvikle ØK Open for 9. gang –svigtende 
tilmeldinger, gjorde det muligt at afvikle deltagelsen af 60 spillere fra 11 
klubber over en dag! Stævnet blev som altid afviklet med mange jævnbyrdige 
kampe og der var mange positive tilkendegivelser fra deltagerne.  
 
I foråret 2012 fik Emil lokket Peter Gade til ØK for at træne med spillerne, 
trænere og efterfølgende spørgsmål.  
Hovedbestyrelsen sagde god for ideen og der blev søgt midler hos Øk`s 
venner og Salling Banks idrætsfond - begge steder med positiv udfald! 
Så Peter Gade holdt ungdomspillerne koncentreret i næsten 2 timer, med 
fællesspisning og kåring af årets spillere.  
 
Sæson 2012 – 13   
Trænerholdet  bestående i år af Michael Nissen og Andreas Hørup.  
Som andre år skulle man hen omkring uge 42 før der kom gang i hallen, 
 men løbende kom der flere og flere unge ! 
I samarbejde med skolen blev der afviklet badmintondag d. 5. november 
hvilket har givet 10 nye spillere. I øjeblikket er der ca. 40 ungdomsspillere.   
 
Begynderstævnet  der blev afviklet den 17. november, deltog 26 spillere og 
30 forældre. For hvem det blev en god og sund debut til sporten!  
 
ØK Open 2013 der blev afviklet nu her d. 9.– 10. februar for 10.gang var 
endnu en god weekend for badminton som der kan læses om i det 
kommende ØK-NYT! 
 
Team Salling samarbejdet  består – både på ungdoms – og seniorplan.   
I øjeblikket er der dog ingen der tager turen til onsdagstræningen i Roslev. 
 
På motionist siden har der været en lille nedgang i antal spillere – så der er 
fortsat ledige baner.  
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Gymnastik  
196 – 181  -  211 – 209 – 273 – 277 - 184 medlemmer   Judo  29   22 – 10  - 10 -14- 10 - 4 

Når knap 200 medlemmer mellem 2 år og 92 år folder sig ud gennem ugens 
tilbud af: Mor-Far/barn, Hoppelopper, Zumba for store og små, Body Fit, ACT, 
Ældreidræt og minidata, kan man kun have stor respekt for de frivilliges 
arbejde i klubben. Det ville ikke være muligt at kunne tilbyde en så stor og 
bred vifte af tilbud hvis ikke det var for de engagerede frivillige og instruktører! 
 
Gymnastik afd. trives med at være en afd. der gerne vil mange ting !  
 
F.eks. blev der jo i foråret introduceret , Gå - og Løbehold i foreningen. 
Gåholdet er blevet til ”Kend din egn” – med gåture mange forskellige steder i 
området der afsluttes med kaffe og socialt samvær. 
Løbeholdene for begyndere og let øvede nåede - med hjælp og vejledning fra 
de nyuddannede løbeinstruktører - målsætningen om at gennemføre 5 km 
ruten ved Skive Løbet i år!.  
Og Instruktørerne er nu yderligere klar igen, til at indlede sæsonen med et 
DGI foredrag om kost. 
 
Via et Zumba event for 2 år siden er der opstået flere hold i foreningen. 
Det har nu også resulteret i, at man nu kan tilbyde Zumba for børn - og de er 
kommet rigtig godt fra start. 
 
Oktober blev indledt med temaet ”Kom og dans” under Anette Funchs 
kyndige vejledning, 30 danseglade blev guidet igennem Cha Cha Cha og 
Rock’n Roll – og undervejs blev depoterne ladet op med smørrebrød og 
kagebord. Hvem ved – måske har de Dans på programmet næste sæson? 
Alting har jo en begyndelse og en slutning, så det blev desværre til et farvel  
til Frank Baake, som gennem de sidste 10 år var manden der tegnede Judo i 
ØKif !! Tusind tak Frank for din energi og initiativ!  
 
HaldFest 
FFU blev nedlagt i 2011 – og ny afdeling med 5 udvalgsmedlemmer under 
ØKif blev dannet til bevarelse af ungdomsdiskoteket i Hald !  
Overskuddet skulle derefter gå ubeskåret til ØKif.  
Alle afdelinger i ØKif bakkede op om projektet og var med til at finde frivillige 
hjælpere til festerne. 
3 fester blev afviklet i 2012 – og vi måtte derefter desværre erkende, at 
tilslutningen var faldende under de nye alders betingelser! 
 
Skolejubilæumsfesten  

En stor tak til skolen for muligheden og Frank Kudahl for samarbejdet  til 
festens afvikling, men ved gud også en kæmpe tak til alle dem som hjalp til 
ved skolens jubilæums fest – en så massiv opbakning og professionel - gåen 
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til hånde - skal man lede længe efter og når så vores succes som servitricer 
og barfolk var fortjent  og med et overskud på 27.000,- samt 10.000,- til 
klubskjorterne som nu ligger klar til brug ved senere arrangementer!  
Skoleinspektøren mfl. var i hvert fald ovenud lykkelige for vores deltagelse, 
så vi er vist klar igen til lignende opgaver!!  
 
Klubfesten 2013 
Endnu en kanon fest i hallen under hvide himmelstrøg - rammerne var i hvert 
fald sat, og diskotek ”VENUS” overtog dansegulvet for fuld ( og høj) musik! 
Så i den forbindelse vi jeg lige orienterer at Thomas Mikkelsen med orkester 
(dem fra skolejubilæet) spiller til dette års klubfest  - og vi ser gerne endnu 
flere passive medlemmer deltager - så spred den gode nyhed 
(klubfest 9. november)  – muligheden for en kanon fest er til stede! 
  
Årets pokaler blev uddelt og: 
Den 1-årige vandrepokal, gik til Allan Plougmand, Flemming Larsen, 
Sofie  Ambeck og Kirsten Jacobsen 
 Den flerårige vandrerpokal gik til Lars Lund 
Årets Guldklumpen var et snigløb på formanden  hvor den landede!   
Fodbold afd. delte gaver og pokaler ud til den store guldmedalje  
 
Kiosken  - økonomien kører godt – og vi har fået opgraderet vores Smiley .  
En hvis fornyelse af inventaret er tiltrængt , men kiosk personalet er de 
samme og stadig ret så uundværlige!! 
Køkkenet fungere nu som bufferzone med isposer i fryseren og mulighed for 
forudbestilling af afkølede forsyninger til evt. møder og slige - uden for 
almindelig kiosk basker tid!!  
  
Multirummet er blevet et scoop!! Flittigt brugt til Zumba, judo, ældre EDB,  

Kortspil, opvarmning af hold, legeplads for de små og pauserum for dem der 
venter, møder og nu Generalforsamling  - Et effektiv rum må man sige!  
Nu med ”nye” stabel stole indkøbt af ældreidrætten… 
Kontoret mangler dog lige 12 stole rundt mødebordet!! 
 
Sponsor udv. Arbejdet gennem 2 år har nu resulteret i at vi har en 
international multibane stående til 750.000,-  med sensor lys !!!! 
Flittig brugt allerede og der er allerede opstået problemer med nok tid 
indenfor plankeværket!  
Nyt lyd anlæg til rundt 70.000,-  er der også bekostet !!! 
Og når alle hjælper alle skal det også siges Burgersalget til Skive Festival er 
både hårdt og sjovt, men gav ca. 24000 kr. ifg. Håndboldudvalget ! 
 
Fremtidens  visioner på det sportslige plan.: 
At fastholdelse vores medlems tal og at kunne tilbyde endnu flere alternative 
muligheder hvor igennem alle vores medlemmer må befinde sig godt  i og 
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udenfor klubben samt forsat skabe et sted hvor man kan udvikle sig sportsligt  
og socialt. 
Vi har i den forbindelse også valgt at gå ind for FAIR PLAY, samt DIF´s 
”idræt for alle” hvilket ikke skulle være noget problem for en klub som ØKif 
med det vel renommerede rygte vi har opnået gennem hele foreningens 100 
årige historie! 
Fair Play er en naturlig del af et sundt sportsmiljø og vejen frem når man er et 
idol eller foregangsmand for de unge generationer!! 
 
Visionerne for de fysiske rammer 2013  lader vente på sig  
Bruger aktiviteten er som sagt steget i klubhuset , men rygeskuret ved 
indgangen står stadig i stampe hvilket kan ses af den store mængde af skod 
udenfor hoveddøren . 
Håbet om en kommende tilbygning er der stadig.  Men hold jer ikke tilbage 
med ideer – bare kom med dem!  
Renoveringen omkring nedgangen til banerne bliver påbegyndt nu i marts af 
Plougmand & Larsen og indtil videre sponsoreret af ØKif! 
 
Men først vil ”Sports Pedellerne BS”  (der snart bliver til BS K )Jørgen 
Skovgård og Jens Erik Brammer  og snart også Kim Løvig færdiggøre en 

række tiltag som er sat i gang – et foreløbig tusind tak til BS !!!!!!!  
 
Jeg vil til slut sige tak til alle medlemmer ikke mindst til trænerne og Jer i 
udvalgene for jeres energi  - og tak til alle store som små, som har givet en 
hånd med i årets løb ! 
Og så et rigtig stort VELKOMMEN til jer nye i klubben, 
                                                 vi glæder os til at være sammen med Jer!! 
En stor tak til vores hovedsponsor – nu SparNord -  trods nedgangstiderne,  
- til vores forgangene HaldFest udvalg, ØK support , og ikke mindst ØK´s 
Venner for deres rundhåndede støtte , samt alle vores store og små 
sponsorer som giver økonomisk støtte til Ørslevkloster Idrætsforening … 
år efter år. 
 
En tak til hovedbestyrelsen - for året der er gået, - og ikke mindst tak til Kim 
Løvig  og Margit Døssing som træder ud for denne gang, I har været der 
hele tiden, positive og konstruktive og en STOR tak til Kim - ikke mindst for at 
husket det der var let at overse og ligeledes en STOR tak til dig Margit for din 
alt omfavnene energi i alle henseender!  
Tusind tak skal i have! 
 
Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.  

 
Herefter får formanden ordet for en afsluttende bemærkning. 
Skal vi udbringe et trefoldigt leve for ØKIF       HURRA !!!!!  Tak skal I ha’.  


