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inde i bladet...
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Opvarmning til begynderstævne

Multibanen...
Flot vejr til indvielsen af



175 feststemte “sportsfolk” deltog

i årets klubfest... en fantastisk fest

i et flot sceneri (kan måske anes ud

fra billederne... Sjovt nok manglede der flere fra den

“gamle garde”, men de var i den grad erstattet med nye folk - så

hvis den gamle “stamme” og de nye kommer samtidig næste år

- ja, så står vi med et brag af en fest - igen!

Klubfesten

1 års pokalen gik til “multi-bane-folket” Den flere-årige pokal gik til Lars Lund... som straks tog den i brug...!

Kim deler ud af “guldet”til en noget overrasket formand!

Fodbold-folket i gavehumør!

...og der var gang i løverne...



Afdelingsvalgmødet er lige overstået - 
dog efter deadline, men vi er nu meget 
fortrøstningsfulde med, at der er frivil-
lige nok der vil tage denne udfordring 
med bestyrelsearbejdet op!
 Trænerne for vintersæsonen er på 
plads og det er med en stor lettelse for 
alle.
 Efter to af sommerens hits - Fodbold-
skolen og Weekendtræf - kan vi nu også 
tilbyde hele landet fodbold på vores nye 
fuldsize Multi”pass”bane (20x40 mtr.)!!!! 
Dette har taget sponsorudvalget (Kir-
sten Jacobsen og Sofie Ambech) over 
to et halvt år at få realiseret via spon-
sorer, så derfor vil - Vi i Ørslevkloster 
Idrætsforening - sige ydmygt tak til Den 
A.P. Møllerske Støttefond, Lokale- og 
Anlægsfonden, Skive kommunes By- og 
Landsbyudviklingen, LAK Skive og DBU 
samt vores lokale sponsorer, for vores 
nye Multibane! Læs mere side 12 og 13.
 HaldFesterne med ØKIF ved ror-
pinden var lige ved at tage tilløb til noget 
stort, da de nye regler indtraf og satte en 
stopper for fremtidige arrangementer. 
Men godt gået af festudvalget alligevel, 
godt initiativ!!
 Der er kommet nye småfolk til og det 
ses ! Vi hører nok mere om badmintons 
begynderstævne som lige er blevet af-
viklet og håndbolden er jo i fuld gang 
fra lilleput til oldboys, alle med det store 
smil på!
 Vi ser også et godt samspil med nabo- 
klubberne når det kniber med at få nok 
årgangsspillere til et helt hold. Man kan 
kun sige, at det er dejligt at se hvordan 

vi kan hjælpe hinanden med fokus på, at 
give de unge udøvere maksimal støtte 
til at kunne udføre deres sportsgrene!
 En kæmpe stor tak, skal der lyde til de 
frivillige hjælpere fra ØKIF - unge som 
ældre - samt folk udenfor klubben - der 
hjalp til skolens 50 års jubilæumsfest 
med over 400 deltagere. En fantastisk 
oplevelse for deltagerne og en kæmpe 
hjælp til skolen. Vi har fået så meget 
ros for vores professionelle måde (og 
uniformering) at håndtere festen på, at 
mange ønskede, at vi holdt endnu en 
fest af samme kaliber til næste år, altså 
en 51 års jubilæumsfest!!
 At vi så samtidig klarede at samle et 
overskud til klubben på 30.000 kr. er jo 
heller ikke at foragte! Så endnu engang:
KÆMPE TAK TIL ALLE SOM HJALP !!!
 Årets klubfest med 175 deltagere løb 
af stablen traditionen tro og var nu lidt 
af et højtlydende diskotekdrøn for de 
ældre, men vist nok ok for de fleste!! En 
stor tak skal der lyde til de bar-e piger 
Amalie og Charlotte der kom helt fra 
KBH. - og The Line & Nanna i køkkenet 
som klarede kaffen og opvasken i et 
væk!! Og ikke at forglemme Frank Ku-
dahl, som vi også sætter meget pris på, 
ikke mindst hans evige hjælp med det 
hellige (himlen)! Der er billeder fra fes-
ten i bladet og vi glæder os allerede til at 
se endnu flere hoveder til næste år!
 Bestyrelsen ønsker hermed alle en 
god start på de kommende aktiviteter - 
God kamp og efter at juletræet er  blevet 
sat op kan vi også ønske alle en rigtig 
glædelig Jul og et lykkebringende Nytår!

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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Nyt fra fodbold...
Så er fodboldsæsonen godt overstået... 
ikke alle klarede sig lige godt!    
 Serie 3 har kæmpet bravt hele sæ-
sonen og fik da endelig i sidste kamp et 
uafgjort resultat hevet hjem og dermed 
et point på kontoen. 
 Efter jul hedder det så serie 4 for 
ØK´s herrer. Kristian ”Krudt” Kjær har 
sagt ja til endnu en tørn som træner. Vi 
kan jo så håbe på lidt spillertilgang. 
 Veteranerne måtte igen-igen se sig 
besejret i jysk finale. 
 U14 drenge kæmpede sig flot op i 
mesterrække 2. Spændende hvordan 
de vil klare det, men der er nu lagt op 
til en ugentlig træning mere i det nye 
år, for drengene. U14 og U15 drenge 
(ca. 35 spillere i alt) har indtil nu trænet 
sammen under samme trænerteam, 

men holdene splittes nu, og vi håber 
selvfølgelig at vi kan fastholde alle 
spillere i ØK. Vi arbejder pt. på at få 
trænerkabalen for foråret til at falde på 
plads. Desuden skal vi finde 3 nye folk 
til fodboldudvalget.
 Vi har i det nye år ansøgt DBU om at 
afholde pigeraketten, måske vi dermed 
kan lokke flere piger på grønsværen. 
 Fodboldskolen 2013 er på plads (læs 
nedenstående annonce).
 Vi afventer hvad fusionen imellem 
Sparbank og SparNord kommer til at 
betyde for afholdelsen af Sparbank 
Cup - der i 2013 skal afholdes i ØK.
 Høker Cuppen kommer ligeledes til 
ØK i 2013.
 Så der bliver opgaver nok at tage fat 
på i det nye år!

FODBOLDSKOLE 
2013

Vi tager en tørn til!
DBUs fodboldskole kommer til ØK

i UgE 27 2013
Så sæt allerede nu X i kalenderen!

Prisen er 780 kr. pr. barn.
Piger og drenge i årg. 1998-2005 kan delt-

age.
Forhåndsreservering af billetter er mulig 

på skovgaard@fiberpost.dk

Nærmere info - kontakt:
Erik Nygaard eller Joan Skovgård



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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Nyt fra Gymnastik...
Gåholdet skifter navn
Gåholdet der startede op i foråret i løbe-
klubregi er nu omdøbt til ’Kend din egn’ 
 Det er blevet en social klub, hvor del-
tagerne skiftes til at bestemme ruten. 
Der er altid kaffe med på turene. Turene 
er på ca 5-7,5 km og tager omkring et 
par timer. Gåturene indeholder også en 
masse snak om området, deraf navnet 
’kend din egn’.
 Gåholdet mødes året rundt - om vinter-
en flyttes tidspunktet til søndag formidd-
ag og så ca. en gang i måneden. Kon-
takt trænerne, hvis du er interesseret:  
Annette Jeppesen (tlf. 2018 6319) 
eller Ingrid Brammer (tlf. 2335 2158)

Kom og dans temaaften
Den 5. oktober mødte ca. 30 danseglade  
deltagere op i ØK-hallen. Årsagen var 
gymnastikudvalgets årlige temaaften. 
 Aftenen startede i cafeteriet med 
smørrebrød og øl/vin. 
 Herefter bød Anette Funch Nielsen 
op til dans i hallen. Efter en times dans 
med blandt andet jive og cha cha cha, 
var der kaffe og et overdådigt kage-
bord. Aftenen var utrolig vellykket, der 
blev snakket, grinet og danset til den 
store guldmedalje, se blot stemnings-
billederne...

Løbeklub 
opstart med 
foredrag
Løbeklubben 
er sat lidt på
pause her vinteren over. 
Men starter dog op igen til foråret.
Se annonce nedenfor...

I forbindelse med opstart af løbeklubben
vil Hanne Fejerskov holde kostforedrag i klubhuset. 

Løbeklubbens opstart med foredrag 
er den 2. april 2013.



(mangeårigt medlem i ØKIF), tidligere 
tømrermester. Nu: Æresmedlem ØKIF, 
alt-mulig–mand i ØKIF, bedstefar til  
6 drenge og 1 pige (i alderen 5-14 år), 
alle er fodboldspillere.

Hvor mange år har du været 
medlem i ØKIF ?

Var medlem i Lund IF siden 1954, men 
jeg startede med at spille fodbold da 
jeg kunne gå.

Hvor mange idrætsgrene har du
dyrket - og med hvilken har du
haft størst succes ?

Var ”stiv ” i gymnastik og spillede 
udendørs håndbold, badminton, 
tennis. Nu golf spiller.
Men havde størst succes med fodbold. 
Spillede et enkelt år i Viborg i 1961.

Hvor mange år spille du fodbold ?

Jeg stoppede da jeg var 51 år
- har altså spillet i klub i ca.41 år.

Hvilke idrætsgrene kunne man
dyrke i ØKIF da du blev medlem ?
 
Håndbold, fodbold og gymnastik.

 
Har du nogensinde været træner,
og/eller haft andre poster i ØKIF ?

Nej, aldrig træner. Men har været 
kasserer og fodboldudvalgsformand. 
Samt i boldudvalget der bestod af tre 
personer, der sammen med træneren 
satte hold i hver uge !

Hvordan oplever du udviklingen
i ØKIF ?

ØKIF er min klub. Jeg har måske 
nogle gange svært ved at følge med 
i alle de nye tiltag der sker. Men er 
altid stolt når ØKIF har succes. F.eks. 
synes jeg det er rigtigt flot at klubben 
har fået den nye multibane.

Hvorfor tror du det går så skidt
for seniorfodbolden i ØKIF ?

Før hen kom fodbold i første række før 
alt andet, f.eks bygang mm. Fodbold 
skulle man først og fremmest til, så 
kunne man tage til det andet bagefter. 
Sådan er det ikke mere. Der er hel-
ler ikke den samme klubånd længere. 
Men der er selvfølgelig mange andre 
tilbud til de unge mennesker nu.

Stafetten
er landet  hos...

Jørgen Skovgård

Hovedsponsor
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Hvordan ser du 
på fremtiden i ØKIF ? 

Fremtiden ser lys ud…
der er mange ungdomshold…

Du kan jo lide at danse, men hvorfor
ser man dig aldrig danse med dine
tre svigerdøtre ?

De vil ikke danse med mig...
(de kan nok ikke følge med ;-))

Kunne du lide musikken til  
klubfesten ?

Ja rigtig godt musik
- noget for alle aldre!
 
Du og Doris rejser meget. Hvad er 
jeres foretrukne rejsemål ?

Grand Canaria...

Alle dine børnebørn er meget aktive 
sportsbørn. Følger du med i deres
aktiviteter ?

Ja det gør jeg.
Ligeså meget som jeg kan nå !

Kan du lave mad ?

Nej, det gør Doris. Jeg kan lave kaffe.

Hvad ser du helst i tv ?

Jeg ser gerne fodbold… i kælderen. 
Fjernsynet i stuen kan /må ikke sende 
fodbold (jf. Doris)

Skal du snart med til kortspil i 
klubhuset, eller er du for ung til det 
endnu ?

Jeg har altid gerne villet spille kort, 
men det siger mig ikke rigtigt noget 
mere.

Hvem har været ØKIF´s mest talent-
fulde spiller igennem tiden ?

Vi har haft mange gode fodbold-
spillere, men svært lige at sætte navn 
på en bestemt.

Hvis ØKIF fik 1 million kroner 
- hvad ville du så bruge den på ?

Det er altid rart at have en skilling 
på bankbogen. Jeg har svært ved at 
vurdere om der er behov for motions-
center/tilbygning, som der snakkes så 
meget om…

Jørgen lader stafetten gå 
videre til...? Læs i næste 
nummer af ØK-NYT!

DEADLINE TIL NÆSTE 

NUMMER AF ØK-NYT 

ER 15. FEB. 2013

Hovedsponsor



Nyt fra Badminton...
Så er badmintonsæsonen atter i gang 
i ØKIF. På ungdomssiden har vi fået 
sat et nyt ungt trænerteam sammen. 
Det består af Michael Nissen, en ung 
fyr fra naboklubben Højslev og Andreas 
Hørup, som også var træner sidste sæ-
son. Fra sæsonstart var badminton, som 
altid, i hård konkurrence med udendørs 
aktiviteterne, men efterhånden som det 
er blevet koldere udenfor, og fodbold 
er afsluttet er træningsholdene ved at 
summe af liv og glade stemmer.
 Det er dejligt, at både nye såvel som 
”gamle” spillere har lyst til at lære nye 
finesser med fjerbolden. 
 Som badmintonspiller øves teknik og  
slag til træningen, men det er som 
regel først, når man tager til stævner, 
at man får sine evner afprøvet for alvor. 
De første gange man er til stævne kan 
måske virke overvældende, det tager 

som oftes længere tid end en hånd-
boldkamp. Det kan også være, at man 
er uheldig at møde en spiller, som har 
spillet længere tid end en selv eller også 
kan vedkommende være et år ældre - 
men bliv ved, for pludselig er man selv 
den ældste og mere øvet spiller. 
 Den 5 november havde skolen ar-
rangeret badminton i skolen.  Instruk-
tøren var Jesper Bach - selv badmin-
tontræner både i Glyngøre, Team 
Salling og i Sabroe. Børnene fik et 
hurtigt indblik i badmintonspillet og så 
håber vi som klub, at det efterfølgende 
giver nye spillere. Der er fortsat plads 
på holdene.  
 På motionist siden er der fortsat le-
dige baner - så tag kontakt til Jette 
Hørup - 9753 7086 hvis man har lyst at 
spille badminton hen over vinteren. 

Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006

Hovedsponsor
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BRAG I HALLEN

HÅNDBOLD
BRAG I HALLEN - FÆLLESSPISNING

SØNDAG DEN 9. DEC..........................................
Denne dag afholder håndbold  ”BRAG I HALLEN”
der kommer speakere og musik til hele dagen. 

Der er KAGE TA`SELVBORD for 10 kr. frem til kl. 16.00.

Man kan denne dag tegne sig som målsponsor for et 
hold, og derved være med i lodtrækningen om små og 
store gevinster, bla. en kurv fra købmanden til 300 kr.

 
Dagen slutter af med FÆLLESSPISNING kl. 18.00,

 hvor vi tilbyder et JULE-TA`-SELV-BORD. 
Vi har endnu ikke fastsat prisen, men se opslag i hallen 

når vi nærmer os og tilmeld jer så på listen.

Håber på stort fremmøde denne dag også fra dem der 
ikke kommer i hallen jævnligt til håndbold

VI SES HÅNDBOLDUDVALGET



Den nye Multibane...
Uddrag fra formandens STORE takke-
tale i forbindelse med indvielse af Multi-
banen den 12. oktober 2012:
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det er mig en stor fornøjelse at kunne 
takke vores projektgruppe og hånd-
værkere for en meget effektiv etable-
ring af multibanen. 
  Der skal lyder en stor tak til vores 
lokale Flemming Larsen, Allan Ras-
mussen og Henrik Rasmussen for den 
gejst og energi de har lagt i jordarbejdet 
og fundamentet til multibanen. Også en 
stor tak til de frivillige der stod klar til at 
give en hjælpende hånd. Også en stor 
tak til vores leverandør af Multibanen,  
A-sport, for effektiv montage af græs 
og bander” lød det fra formanden, som 
fortsatte:

”For 3-4 år siden fik ØKIF’s hovedbe-
styrelse ideen om etablering af en 
Multibane med kunstgræs - ønsket 
om at kunne spille bold på græs i en 
længere tid af året. Det blev dog hur-
tigt klart for bestyrelsen at vi ikke havde 
egne økonomiske midler til at kunne 
finansiere en Multibane i den ønskede 
klasse og størrelse.
 Planen blev derfor, at man ville få 
lavet en formaliseret projektbeskriv-
else, så ØKIF kunne få finansieret en 
Multibane bane vil fonds midler. Og 

ikke ved de sædvanlige lokale sponso-
rater. Projekt beskrivelse for Multibanen 
”Etablering af Multibane med kunst-
græs - muligheder for alle, i alle aldre” 
lå klar med et budget på 650.000 kr., 
til godkendelse af ØKIF’s Hovedbesty-
relse, i marts 2010 altså for mere end 
2½ års siden!
 Det var nu blevet til projektbeskriv-
else der rakte udover ØKIF. Nemlig en 
projektbeskrivelse der henvendte sig 
til alle borgere i vores nærområde. Det 
er blevet tydeliggjort via de anbefaling-
er og støttebreve der er blandt andre 
er blevet skrevet af: Vores lokale dag-
plejere og vores lokale ældre forening. 
Stor tak til jer, for den opbakning. Og 
vi håber også meget på at I vil få brugt 
den nye Multibane.
 Herefter var ØKIF klar til at gå i gang 
med at få undersøgt hvilke typer af 
fonde der støttede nyetableringer af 
Multibaner. Vores lokale LAG-Skive 
gav et tilsagn med 100.000 kr. Næste 
tilsagn var fra Landsbyudvalget i Skive 
med andre 100.000 kr. Lokale og An-
lægsfonden blev kontaktet herfra fik vi i 
november 2011 tilsagn om 150.000 kr. 
STORT TAK skal lyde for deres bidrag!
 Nu var der rigtig kommet blod på 
tanden. Halvdelen af pengene var sam-
let! De sidste to tilsagn kom her i 2012: 
Fra Den P.P Møllerske Støttefond med 
et tilsagn på 150.000 kr. Fra DBU fik vi 
i august måned, et tilsagn på 90.000 kr. 
Det var bare dejligt at en fagorganisa-
tion ville støtte projektet. STORT TAK 
skal lyde for begge bidrag!
 Men en kæmpe stor økonomisk støtte 
fra de nævnte Fonde og en kæmpe stor 
indsats fra vores håndværkere,  står vi 
med en ”Multibane med Kunstgræs” i 



dimensionerne 20x40 meter, og med  
fire lysmaster, klar til brug! Mere end  
2½ år efter projekt opstart. Det har 
været et langt og sejt træk, men nu er 
det altså lykkes at få vores Multibane 
etableret  her i ØKIF.
 Endeligt skal der også lyde en stor 
tak til de lokale sponsorer: Mange tak til 
alle jer! 
 Og så håber vi nu rigtig meget på at 
denne Multibane, vi blive endnu en god 
grund til at endnu flere folk, kommer og 
bliver en del af vores aktiviteter og sam-
menhold her i ØKIF.
 Det er her også meget vigtigt for os, 
at understrege, at det er en Multibane, 
som alle må benytte døgnet rundt. 
Uanset om man er medlem her i ØKIF 
eller ej!
 Og hvordan kommer vi så i gang ???
Som en del af Multibane projektet har 
vi valg at etablere et MULTIBANE-UD-
VALG, som en selvstændig aktivitet i 
ØKIF. Og til at lede dette, har vi været 
så heldigt at få Susanne Filtenborg og 
Anders Nielsen til at påtage sig den op-
gave. På forhånd En stor tak til jer!
 Susanne har allerede nu planlagt ak-
tiviteter - detaljer kan I læse nærmere 
om på vores opslag i klubhuset og på 
vores ØK-IF hjemmeside. Anders vil 
være DE UNGES repræsentant og vil 
få etableret en Facebook gruppe hvor 

alle arrangementer vil fremgå (og der er 
altså ingen formel alders begrænsning, 
bare man er frisk på at være med). Og 
det vil også være Anders, der lige om 
lidt vil lede den første gruppe af aktive 
inde på Multibanen”.

Herefter klippede formanden den røde 
snor og lod de første spillere komme på 
banen med følgende ord:
”Så inden vi lige går til det seriøse ind-
slag og det vi faktisk kom for: Nemlig, at 
se aktive spillere på Multibanen. STORT 
tillykke til alle borgere i Ørslevkloster 
og omegn med vores allesammes nye 
multibane. Håber alle vil passe godt på 
banen, så den kan være til glæde og 
gavn i mange år frem”.



Trækning 
i august 2012:
nr. 66 - 200 kr.
nr. 02- 100 kr.

nr. 36+19+64+23 - 30 kr.

Trækning 
i september 2012:

nr. 61 - 200 kr.
nr. 32 - 100 kr.

nr. 35+04+27+82 - 30 kr.

Trækning 
i oktober 2012:
nr. 49 - 200 kr.
nr. 33 - 100 kr.

nr. 72+01+14+34 - 30 kr.

Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os.
Vi ønsker vinderne tillykke med gevinsten, 

og vi bringer gevinsten ud til vinderne

Hilsen ØK`s Venner.
Åse & Hans Peter - Jette & Martin - Hanne & Per

Sanne & Johnny - Lene & Thomas

ØK’s VENNER

Sponsorskilte ved Multibanen:

Hovedsponsor
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Begynderstævne...
26 unge børn i aldersgrupperne U9 og 
U11 og deres forældre havde taget i 
mod tilbuddet om begynderstævne i 
ØK lørdag den 17. november 2012.
 Stævnet afvikles på en anderledes 
måde end de normale stævner, da man 
her spiller på tid og man spiller kun et 
sæt. Ideen bag stævnet er, at man som 
ny badmintonspiller kan få en fornem-
melse af det at spille kamp, uden at 
skulle bruge lang tid i hallen den første 
gang man er til stævne. 
 Ligeledes har klubben hjælpere på 
sidelinien og i tællerstolene, så man kan 
få mere hjælp til placering på banen, 
om spilleregler samt øvrige usikker-
heds momenter.
 Der var diplomer til alle deltagere og 
der blev fundet guld- og sølvmedalje 
vindere i hver pulje. 

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Helle Jessen, tlf. 9753 8068
Gymnastik: 
Mette Olesen, tlf. 9753 8165
Håndbold: 
Margit Døssing, tlf. 9753 9161
Fodbold: 
Joan Skovgård, tlf. 9753 8128
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. februar 2013 - billeder og 
tekst kan mailes på 
mail@hoejgaardplant.dk

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

Hjemmeside:
www.okifdk



HUSK
DEADLINE TIL NÆSTE ØK-NYT ER 15. FEB.

Kan det passe?
nej det tror vi ikke – og så alligevel !

 
Har du eller dit barn / dine børn glemt et par sko, en trøje, 
shorts eller andre beklædningsgenstande i ØK hallen ?? 

Glemt kassen i kælderen ”flyder over” 
og vi i klubben tænker at der må være nogen der 

mangler noget på hylderne hjemme. 
Tag et kig i kassen inden jul

og bliv glædelig overrasket over at finde dine ejendele på ny

Vild m
ed dans... i ØK...?


