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Gymnastikopvisning i ØK 

2014 
Årets gymnastikopvisning finder 
sted lørdag d. 8/3 kl. 13.30 

i ØK-hallen. 

Forældre/barn 

Hoppelopper 

Zumba Kids 

Spring  

Kom og oplev: Gymnastikudvalget 
arbejder på at få et 
gæstehold 

Efter opvisningen er der stort kaffebord. 

Alle aktive gymnaster har gratis adgang. 

For ikke aktive gymnaster er prisen for efter-
middagen  40 kr. (inkl. kaffe/the/saftevand og 
kage) 

Børn under 3 år er gratis. 

 
Med gymnastiske hilsner 

Gymnastikudvalget 

ØKIF 

Puls og styrke 



Det bliver 
et travlt forår for ØK! 
Kiosken skifter bestyrer fra 1. marts og 
vi vil sige Laila Rafn tusind tak for det 
store arbejde hun i mange år har stået 
for pasning af/og indkøb til kiosken og 
sikret at driften og tingene fungerede!            
Det var tit at hun var i stødet til at sikre 
at Sluch ice maskinen var i orden!!
 Efterfølgerne vil vi sige velkommen 
til Kichi & Jimmy Brammer som vil 
tager over efter Laila! Vi  glæder os til 
det fremtidige samarbejde med at få 
koisken til fortsat at fungere på det fri- 
villige plan som har været kendeteg-
nede for Ørslevkloster Idrætsforening!
 I Hovedbestyrelsen træder Dorte 
Engdal fra håndboldudvalget ud - hvem 
der træder ind i stedet var uvist ved 
redaktionens deadline. Samtidig træder 
Rikke Østergård ud  for at hellige sig det 
nye Conventus i klubben! Og som ny 
sekretær kan vi så byde Julie Markus-
sen velkommen - vi glæder os til at få 
en ung pige i huset!   
 Generalforsamlingen er overstået, vi 
på redaktionen kender ikke det kom-
mende resultat! 
 Kommunen har bevilliget 300.000,- 
som i løbet af foråret vil blive omsat til 
nye bander i hallen og til lys på den ene 
halvdel af træningsbane 2, så der vil 
være en del arbejdskørsel ned til træ-
ningsbanen i den kommende tid!              
 Den ulønnede og frivillige indsats skal 
øges og opgraderes, vi har stadig et 
par hængepartier som sagtens kan ud-

føres ved en vel tilrettelagt indsats og 
organisering!
 Der er blevet arbejdet en del på at få 
varmeanlægget til at virke i klubhuset, 
der er sat nye radiatorer op i Cafe-om-
rådet, men….men…! Inden så længe 
vil der blive monteret et vindfang (ek-
stra dørparti), så må vi se om ikke dette 
kan tage sig af de gamle trækgener 
som har generet gennem årene! 
 Skolesamarbejdet skal øges effektivt 
i de kommende år. Vi skal skabe nogle 
gode og attraktive rammer for de nye 
poder og deres forældre, så sammen-
holdet i ØKif styrkes og udvides i årene 
fremover! 
 Godt forår alle sammen!
 Med sportslig hilsen
 Hovedbestyrelsen 

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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SØGES: 

Fire Friske Fyre til 
Frivilligt Flisearbejde i 

Forårshumør !
- Hovedbestyrelsen -

 
TAK TIL SONJA 

for de nye 
fladskærme i cafeen !



Trækning 
i nov. 2013:

nr. 30 - 200 kr.
nr. 93 - 100 kr.

nr. 43+86+48+73 - 30 kr.

Trækning 
i dec. 2013:

nr. 90 - 200 kr.
nr. 35 - 100 kr.

nr. 10+49+97+91 - 30 kr.

Trækning 
i jan. 2014:

nr. 17 - 200 kr.
nr. 14 - 100 kr.

nr. 56+85+34+88 - 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.
Jette & Martin - Hanne & Per

Sanne & Johnny - Lene & Thomas - Jytte & Niels

ØK’s VENNER

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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Nyt fra Gymnastik...
Løb & Motion
Så er det igen ved at være tid til løb og 
motion. Vi håber på lige så stor tilslut- 
ning, som sidste år.
   

 Gåholdet ledes igen i år af Annette 
Jeppesen og Ingrid Brammer, der med 
vanligt godt humør vil samle trådene 
om torsdagen.
 Løb for begyndere styres med kyndig 
hånd af Annette Jeppesen hver tirsdag 
og er for dig der aldrig har løbet før, el-
ler skal starte helt fra bunden efter en 
skade. Her er plads til alle, bare man 
har lyst til at prøve.
 Løb for de lidt mere øvede er ligeledes 
tirsdage og her udfordres du af Linda 
Grøn og Kichi Brammer. 

Skiveløbet
 Husk at holde øje med hjemmesiden, 
hvis du har lyst til at løbe med ØKIF 
til Skiveløbet. Der bliver mulighed for 
tilmelding via hjemmesiden.

Familie-kloster-løb
 Søndag den 4. maj arrangerer vi et 
“Familie-Kloster-Løb”, der som navnet 
antyder, er for hele familien. Det foregår 
i området omkring Ørslev Kloster. Man 
kan både løbe og gå, så der er virkelig 

plads til ALLE! Når vi kommer tættere 
på datoen, kan der læses meget mere 
om det på hjemmesiden, og på opslag 
rundt omkring. Det bliver en rigtig hyg-
gelig dag, og vi håber at mange vil del-
tage. 

Nature ACT
Når foråret kommer, starter også vores 
nature ACT hold
 Ved Nature ACT kommer du kroppen 
rundt ved at træne kondition, styrke, 
koordination, balance og kredsløb.
 ACT er fitness med funktionelle øvel-
ser og som træningsredskaber bruger 
vi det, naturen har at byde på. Så træ-
ningen foregår udenfor.
 ACT er træning af hele kroppen - 
muskler, led og sener og ikke mindst 
konditionen. Øvelserne er intensive og 
tager udspring i kroppens kerne, altså 
alle de små ryg-, mave- og sidemusk-
ler, der stabiliserer kroppen.
 Målet er ikke at få musklerne/kroppen 
til at se stor ud, men at opnå en stor sty-
rke, som kan anvendes funktionelt i det 
daglige arbejde eller i forbindelse med 
andre sportsgrene.
 Træningen er hård - men du bestem-
mer selvfølgelig dit eget tempo!
 Holdet trænes af Svend Aage Øster 
og foregår om onsdagen kl. 19-20. Der 
er opstart af holdet onsdag d. 2/4. Hol-
det mødes ved anlægget i Hald. Alle er 
velkomne!

Hovedsponsor

5

Sæsonstart:
De to løbehold starter 

tirsdag den 1. april kl. 19.00 

Gåholdet starter torsdag

den 3. april kl. 19.00

Sæsonstart:

onsdag den 2. april kl. 19.00 



ØK-Open 2014

Den 8. februar blev 
det 11. ØK-Open 
afviklet. I år deltog 
80 spillere fra 19 for- 
skellige jyske klubber 
og der skulle spilles 130 
kampe inden stævnet var 
færdig spillet. 

 Formanden for udvalget havde 
på forhånd meldt ud, at vandrepoka-
len med stor sandsynlighed forblev i 
klubben, da der var fin opbakning fra 
egne spillere til stævnet - men om det var 
hovmod der stod for fald, eller om Løgstrup 
G&IF kom med nogle af deres bedste spillere 
vides ikke - men hvorom alting er, så var det 
i sidste ende Løgstrup der havde flest vundne 
kampe og dermed vinder af pokalen der så må 
til Løgstrup en tur. ØK kan dog bryste sig med en 
2. plads og udvalget glædede sig meget over at  
se så mange af vore egne spillere bakke op om 
stævnet.

 Selve stævnet forløb uden de store problemer 
- der var et enkelt afbud på selve spilledagen 
og en enkelt spiller måtte udgå med en skade - 
ellers dukkede alle op og spillede nogle tætte, 
spændende kampe. Tidsplanen blev overholdt 
og klokken 19.00 lørdag var den sidste præmieo-
verrækkelse overstået og udvalget kunne takke 
for dette års ØK-Open til både spillere, tilskuere, 
hjælpere og sponsorer.  

Hovedsponsor
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 Der er allerede søgt om afholdelse af 
den 12. udgave af stævnet i 2015 - og 
her forhåbentligt med en generobring af 
vandrepokalen. 

 Og ja det var badmintonudvalget der 
havde glemt at tage flaget ned lørdag 
aften - stormen rasede søndag efter-
middag, så det blev først hen mod aften 
søndag, at det blev reddet ned og kom 
i tørvejr... 

 I december måned havde udvalget 
inviteret til julehygge badminton for mo-
tionisterne. Planen var at udfordre hin-
anden på tværs af de hold, man normalt 
spiller på. 
 Der blev dystet i både dame-, herre- 
og mixdouble. Der blev spillet badmin-
ton på livet løs og man fik kåret vindere 
i 2 af de 3 kategorier, inden den stod 
på julehygge med håndmadder og lidt 

pebernødder. En hyggelig aften og en 
fin opbakning fra de som er blevet en 
anelse ældre, men med vinder instink-
tet intakt. 

 Inden vi ser os om er badmintonsæso-
nen over for denne gang - men vi håber 
at se alle spillere igen i næste sæson 
- det gælder både ungdomsspillere og 
motionisterne...



I hvor mange år har du været 
medlem i ØKif ?

Jeg har været medlem af håndbold 
siden jeg var 6 - fodbold fra jeg var 
6 til jeg var 12 - og badminton fra 
jeg 7 til jeg var 10. 

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

Jeg dyrket fodbold, håndbold og 
badminton. Det må være indenfor 
fodbolden jeg har haft størst 
succes...

Hvilken bold spiller du mest med... ? 
Hvor føler du dig mest målsikker ?

Fodbolden må vist klart 
være svaret i begge tilfælde her...

Hvad laver du i tiden og har du andre 
fritidsinteresser end sporten i ØK ?

Jeg arbejde ved Dan Element ude i 
Kåstrup. Derudover bruger jeg tid 
sammen med mine venner og 
spiller fodbold i Holstebro lige nu, 
- så det går der også lidt tid med... 

Hvad ville være dit største ønske hvis 
du kunne vælge frit fra alle”hylderne” ?

Så kunne jeg godt tænke mig 
at komme på jordomrejse og 
se en masse spænende steder 
- og så måske lige en kamp 
på Anfield Road  
(Liverpools hjemmebane)...

Kan du køre på cykel uden lys i bæl-
gravende mørke ?

Det vil jeg selv påstå jeg kunne. 
Men der er ingen garantier, 
da det ikke er det jeg lige 
praktisere mest. ;) 

Hvordan ser du på fremtiden i ØK ?

Hvis I kan blive ved med at have 
så mange frivillige, som lægger 
et stort stykke arbejde i klubben, 
vil den helt sikkert fortsat 
se rigtig positiv ud i femtiden. 

Er der noget du ville ønske vi gjorde 
bedre, bortset fra de sportslige 
præstationer ?

Nej ikke lige noget jeg kan
komme i tanke om nu...

Stafetten
er landet hos

Christian Stisen
NU i ØKif !



 

 

 

 

 

Hvor mange shots kan du klare på en 
aften Kristian? Og kan du på samme 
aften nå 10 halvliters fadøl ?

Det ved jeg ærlig talt ikke, 
men nok et sted mellem 1 og 100. 
Med hensyn til de 10 halvliters øl 
afhænger det nok meget hvor 
mange shots der er kommet 
indenbords inden.

Er du en god taber ?

Det kan man ikke ligefrem sige, 
men det er da blevet 
bedre med alderen 

Hvad  kunne du godt tænke dig  som 
rejsemål og hvorfor ?

Der er skam mange sted jeg godt 
kunne tænke... Men hvis jeg  
skulle vælge et, så må St. John 
- en af de Dansk Vestindiske Øer 
- være et godt bud. De har bare 
en helt igennem dejlig magelig 
tilgang til livet og så har de 
nogle af verdens bedste strande.

Er du stadig aktive i ØK om 10 år ?  
Om 20 år ? Som pensionist ?  

Det er svært og sige, men hvis
jeg opholder mig i området, 
vil jeg da helt sikkert være det. 

Kan du lave mad ? 
- og hvad er din favorit ret ?

Ja, jeg kan da lave lidt forskelligt, 
men mesterkok er jeg nok ikke 
ligefrem. Favorit: En fantastik 
schnitzel, fra et sted i Tyskland, 
hvor vi har spist nogle gange 

Hvad ser du helst i tv ?

Sport og film fanger mig 
mest på lærredet 
   
Ville du være at finde i vores lokale 
motions”center” hvis vi fik et ?

Det ville jeg nok, selvom jeg nok 
ikke var den man ville se der oftest  
      
Med åben pande - hvem kan du se 
som  ØK´s mest talentfulde sports-
mand igennem tiden ?

Det må nok blive Søren Offersen 
eller Marianne Lundsby. 
Søren har spillet 1. divisions  
fodbold for både Viborg ff  
og B1913 - Marianne står for  
Team Tvis Holstebros  
håndbolddamer på  
nuværende tidspunkt. 

Hvis ØKif fik 1 million kroner - hvad 
skulle den så bruges til ?

Et rum for børn og barnlige  
sjæle, hvor der blandt andet  
kunne være bordfodbold,  
bordtennis og poolbord.   

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

Måske basket - selvom jeg  
tror det ville være meget  
svært og få i gang

Christian lader 
stafetten gå videre til...? 
Læs i næste nummer... 



HUSK gymnastikopvisningen lørdag den 8. marts 2014

Træningstider & træningsstart - fordbold ungdom

Hold Trænere Træningstider Start
 
U5 - årg. 2009 og yngre  trænere ikke på plads

U6 - årg. 2008 mix Tue Linderoth Tor 16.30-17.30 5/4 kl. 10.00
 Jan Mortensen Kamp: Tor kl. 18.00

U7 - årg. 2007 mix Peder Østergaard Ons 16.30-17.30 5/4 kl. 10.00
 Anton von Domarus Kamp: Ons kl. 18.00

U8/U9 - årg. 2005/06  Ole Hvid Knudsen ikke fastsat 5/4 kl. 10.00  
 Inge Ravn Kamp: Tir kl. 18.00

U9 piger - årg 2005/06 Træner ikke på plads ikke fastsat

U10 - årg. 2004 drenge Vibe Lund ikke fastsat 5/4 kl. 10.00
 Jack Lund Kamp: Man kl. 18.00  

U11 - årg. 2003/04 piger Ryan Johannesen Man 16.45-17.45  5/4 kl. 10.00
 Brian Skovgård Kamp: Tir kl. 18.00

U12 - årg. 2002/03 drenge Bruno Skovgård Tir/Tor 17.00-18.15 8/3 kl. 10.00 
 Kim von Domarus Kamp: Man kl. 18.00 
 
U13 - årg. 2001/02 piger Lene Refsgaard    Mand/Ons 17-18.30 4/3 kl. 17.00
 Jan Østergaard        
 Jonas Mortensen Kamp: Tor 18.30
      
U15 - årg. 2000 piger Lars Løvig Man 18.00-19.30 17/3 kl. 18.00 
  Tor 17.00-18.30               
  Kamp: Ons kl. 19.00 

U14 - årg. 2000/01 drenge Mona Lund Tir/Tor 17.15-18.45 18/2 kl. 17.00
 Kim Borup Kamp: 

U18 - årg. 1998/99 piger Allan Ploug. Rasmussen Tir/Ons 18.30-19.30 13/3  kl. 17.00
 Anita Rasmussen Kamp: Tir kl. 19.00 

U17 - årg.1998/99 drenge  Martin Sundgaard Tir/Tor 18.30-20.00  13/3 kl. 17.00
 Allan Rasmussen
 Rene Davidsen
 Claus Mølvadgaard Kamp: 

Alle nye og gamle spillere er velkomne...
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Nyt fra 
Fodbold
Så ruller fodbolden igen på grønsværen 
i ØK. Herresenior er gået i gang og 
snart starter ungdom også op. Vi håber 
det milde vintervejr fortsætter, så vi slip-
per for frost hårde baner.
 Pt. har vi endnu ikke alle trænere 
på plads, men det får vi sikkert inden 
længe, der er heldigvis en god måned 
endnu inden de små fodboldspillere 
starter op.
 Skive Kommune har bevilget penge 
til lysanlæg på bane tre. Så det bliver 
muligt at træne på lysbane, på samme 
tid som der evt. spilles kamp på træn-
ingsbanen. Derudover har vi fået bevil-
get nye bander til hallen, hvilket er hårdt 
tiltrængt, da man risikerer at få splinter 
i fingrene når man sætter de gamle op.
 Vi pønser på i løbet af foråret at starte 
fredagstræning op for alle interesse-
rede ungdomsspillere. Et tiltag til de 
spillere der gerne vil have en ekstra 
omgang træning i løbet af ugen, her vil 
blive spillet på tværs af alder og køn.
 Træningsstart og træningstider kan 
ses på side 10...

Det nye fodboldudvalg er :
Allan Rasmussen
Lene Refsgaard    
Asbjørn Knudsen   
Peder Østergaard   
Joan Skovgård 

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Anders Høj, tlf. 2051 4822
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Rikke Østergaard, tlf. 6185 3018
Gymnastik: 
Mette Olesen, tlf. 9753 8165
Håndbold: 
Dorthe Engdal Nørgaard, tlf. 2462 4441
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. maj 2014 - 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.okif.dk:
mette.damm.bak@skolekom.dk
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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



Nyt fra Håndbold...
Nu har vi så passeret midtvejs i den nye 
turneringsform. Jeg vil tro, der er en del 
af de ”gamle”, som lige skal vænne sig 
til dette. Det vil nok også give nogle 
udfordringer mht fodboldopstart, men 
problemer er vel til for at løses.
 På det sportslige plan er vi nu i gang 
med turneringerne efter ombrydning, og 
i skrivende stund er situationen således 
at U10 B-piger har vundet en kamp og 
tabt en. U12 A-piger står med samme 
facit og det samme gør S3 damer. U14 
A-piger og U18 A-piger har vundet en 
og spillet en uafgjort. U14 B-drenge 
og S4 herrer har vundet begge deres 
kampe, og S1 herrerne har tabt begge 
deres. 
 I kreds-turneringerne er vi nået til 3. 
runde. Serie 1 herrerne tabte deres 
kamp mod Thisted og er ude. De øvrige 
spiller i nær fremtid, og I er alle meget 
velkomne til at heppe på de hold, der 
spiller. Hold øje med tavlen, hvornår 
næste kamp kommer i hallen. 
 Vi har desværre måttet trække U16-
pigerne ud af turneringen, da det sim-
pelthen blev for svært at stille hold. 
Det er de vilkår, vi slås med, når vi står 
med små årgange. Der bliver forsøgt at 
stable et samarbejde med de omkring-
liggende klubber på benene, men de 
lider jo også under forholdene. Vi kan 
kun opfordre til at holde udkig efter nye 
spillere, der går og mangler et sted at 
spille. Vi synes jo selv, at sporten er en 
sjov måde at røre sig på.

 Vi arrangerer fællesspisning søndag 
den 30. marts - der vil komme nærmere 
information senere. 
 Vi kan kun gentage vores opfordring, 
om at alle melder sig ind i vores face-
book-gruppe, der hedder Ørslevkloster 
håndbold. Her kan trænere og spillere 
(og andre interesserede) lægge billeder 
og kommentarer ind. 
 Her til slut skal lyde en tak til de men-
nesker, som yder en stor indsats for 
at vore spillere kan komme til at nyde 
deres sport, det være sig trænere, tid-
tagere, kioskpassere og alle øvrige, 
som vi slet ikke kan undvære. 
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Har du klister 
på hænderne ? 
Så tag det af !

OPFORDRING / 
UDFORDRING ? 

Hvad med
fælles skitur 

til Norge 2015
Kontakt 

formanden



- det lokale bryggeri...

Smag forskellen...
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FODBOLDSKOLE 2014
Vi gentager successen 

...kom så piger og drenge årg. 1999-2006...

I uge 27 2014 afholdes DBU´s fodbold-
skole på ØKifs Stadion

Praktisk info:
Varighed 
Fodboldskolen er uden overnatning - 
og børnene skal derfor afleveres inden 
kl. 9.00 om morgenen og afhentes igen 
kl. 15.00 hver dag fra mandag til fredag 
i afviklingsugen (Uge 27).

Billetpris 
Det koster kr. 800,- kr. pr. billet. 
(de 30 kr. er gebyr til billetnet)

Billetterne købes direkte på billetnet, 
salget starter 4. marts kl. 10 og slutter 
når der på landsplan er solgt 32.000 bil-
letter - Dvs. at selvom alle 80 billetter i  
ØK ikke er solgt, kan billetsalget blive  
lukket ned, hvilket skete sidste år.

Frokost
For 125 kr. kan barnet købe mad hver 
dag på fodboldskolen.

Følg også med på ØKifs hjemmeside 
www.okif.dk
Spørgsmål kan rettes til: 
vibejacobsen7@hotmail.com

Alt dette er til dig 
Udover en spændende og lærerig uge, 
med fodboldtræning og sjov, får du på 
fodboldskolen:

• Landsholdets flotte træningssæt 
 bestående af t-shirt og shorts 
• Diplom 
• Drikkedunk 
• En unikt designet Select fodbold 

 
  
 

 



 tættere på

På gensyn i
Spar Nord Højslev
Østerrisvej 2
7840 Højslev
Tlf. 9616 1080
www.sparnord.dk 

Tal med en 
bank, der 
forstår dig


