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Så er den nye hovedbestyrelse tiltrådt! 
Ny formand blev Niels Peter Smidt-
Jensen, ny sekretær Helle Jessen, Mar-
git Døssing er tiltrådt for håndboldud-
valget og ikke mindst Jette Hørup som 
modtog genvalg fra badmintonudvalget.
Vi takker for tilliden - især formanden!
 Først skal der lyde en STOR TAK til 
Thorbjørn for de 6 års arbejde han har 
lagt i klubben - vi har måttet skifte stolen 
ud, da Peter ikke syner af meget i den 
gamle!
 
Hovedbestyrelsen er gået i gang med 
arbejdet - og det er tyvene også! Der 
har været indbrud i kiosken den 11. april 
og de forsynede sig rigeligt med slik og 
pølser! Kridtrummet blev også brudt op 
med de fineste fodaftryk til følge... og 
de var efter sigende ikke lokale! Kom-
munen klarede skaderne og vi får sam-
tidig en ny hoveddør med en udvendig 
grøn løber!
 Aircondition og ventilationshuller til 
kiosk og mødelokaler vil blive udført i 
den kommende fremtid så det hele ikke 
smelter. Hancock har opstillet et nyt 
køleskab, da det gamle var stået af. Køle-
disken er også gået, så inden længe vil 
der blive opstillet et nyt højt køleskab. 
Slush-ice maskinens støjproblem vil der 
også blive taget hånd om. Med alt det 
her bliver der også brug for en ny bord-
plade. Og som det kan ses, arbejder  
Skovgård med opsætningen af de-
potrum.
 

Der arbejdes med brugsanvisninger til 
placering rundt ved de forskellige anlæg 
- lys, lyd, hjertestarter osv.
 Helle Jessen arbejder med en ar-
rangementskalender til hjemmesiden.
 Sommerhåndbold starter 26. maj - 
indendøre! Håndbold har endvidere fået 
mere albuerum i vinterhalvåret, da Judo 
og Badminton kan deles om hallen på 
tirsdage - her vil blive etableret en let 
mobil skillevæg/afskærmning af de to 
sportsgrene af hensyn til koncentratio-
nen - så det er bare alletiders!

Fremtiden kort:

Den 31. maj: 
Brag på plænen!

Den 15. juni kl. 8.30:
St. oprydningsdag!
 
Vi glæder os til at se en masse frivillige 
til oprydningsdag ved ØK-hallen - så 
hold øje med opgavelisten til dagen!

OBS...
Find nu nogle gode billeder frem og få 
lavet en lille historie til ØK-NYT!
Husk også at holde øje med diverse 
tilmeldinger til fodbold, håndbold og alle 
de andre aktiviteter...

Plænen er slået - så nu er der kun at 
ønske alle en god sommer!

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedsponsor
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Selvfølgelig har jeg en      god balance
Der er sikkert mange af os, som går 
rundt og bilder os selv det ind. Før jeg 
begyndte på Idrætshøjskolen i Ikast 
(ISI), havde jeg også den overbevis-
ning, men det skulle vise sig, at min 
balance faktisk ikke var mere end mid-
del, hvis man deler det op på en skala.
Når man skal holde en positur eller lave 
en bevægelse, så skal en masse musk-
ler arbejde sammen på en gang.
 Når man holder en position så bruger 
man forskellige muskler for at sikre 
stabilitet og balance. Vi fokuserer 
ofte på at træne de store muskel-
grupper, men gennem de senere 
år, har man fundet ud af vigtig- 
heden i at træne de dybe 
og stabiliserende muskler. 
En sjov, nem og effektiv 
måde at træne disse 
muskler er på den 
store trænings-
bold. Gennem 
mit ophold 
på ISI har 
jeg trænet 
min stabilitet og balance 
en gang ugentligt, og på den 
måde har jeg fået trænet 
de dybe muskler så me-
get, at jeg kan holde til 
mange anstrengende 
øvelser. Træningen 
kræver og giver en 
stor kropsbevid-
sthed og man 
kan udfordres 

på alle niveauer. Man bestemmer selv 
hvor hårdt det skal være.
 En træningstime varer typisk 1 time 
og et kvarter, og man vil komme hjem 
med større bevidsthed om ens muskler 
hver eneste gang!
 Mange føler, at de har meget travlt 
i hverdagen. Høj puls og fuld knald på 
hele dagen. Som afslutning på trænin-
gen vil vi lave små afspændingspro-
grammer på 8-10 min. 

Gennem en afspænding lærer man 
at flytte fokus indad og være i 

stand til at koncentrere sig om 
de enkelte muskler og få dem 
til at slappe af. Man sænker 

pulsen hurtigt, falder til 
ro og slapper af i alle 

muskler. På den 
måde er det 

tæt på, at 
m a n 
sover. 
D e t 

eneste som er 
vågen er hjernen, som 
går ned og arbejder på et 
andet niveau, som man 
ikke normalt vil komme 
i nærheden af til dag-
ligt. Vha. afspæn-
ding kan man sænke 
ens stressniveau og 
få en større mental  
balance.
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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. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. august 2008
- billeder og tekst kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk

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

Selvfølgelig har jeg en      god balance
 Vi vil primært arbejde med store træn-
ingsbolde også kendt som gymball. Det 
er store bløde bolde på alt fra 50-75 cm i 
diameter. Udover disse arbejdes meget 
med nogle store ela-stikker, sjippetov, 
tæppefliser og andre små remedier. Det 
er ikke meget som skal til for at man kan 
træne ALLE muskler i kroppen, hvilket 
fx ikke kunne ske i fodbold. Fokus i træ-
ningerne varierer meget, men man vil  
nå omkring mange områder på en time.  
 Der er mange forskellige øvelser 
som kan styrke en speciel svag muskel-
gruppe hos netop dig, og det fantastiske 
ved denne træning er, at man bestem-
mer selv sværhedsgraden og altid vil 
kunne mærke at man arbejder med et 
specifikt område af kroppen.
 Der vil forhåbentlig blive lavet to hold. 
Et for unge (13-17 år) og et for voksne 
(18 og opefter). Der vil maksimalt kom-
me 16 på et hold, så det er først til mølle 
og alle kan være med uanset alder og 
køn. Vi starter op en gang i august og 
træner som sagt en gang ugentligt. Det 
vil være en fordel, at man selv køber en 
træningsbold, ellers kan man låne sig 
til en hos mig. Tidspunkter for opstart, 
hvilken dag det begynder og hvilket 
sted det vil blive afholdt, annonceres 
på hjemmesiden og i hallen i starten af 
august.
 Jeg håber rigtig mange vil benytte 
sig af dette tilbud. Det har været fan-
tastisk træning for mig og det vil være 
fantastisk træning for dig!
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Vi rejste jorden rundt...
...en aften til fodbold!

Ørslevkloster IF´s fodboldafdeling var 
så heldige at blive valgt som projekt-
klub for JBU. Dette betyder, at vi skulle 
rejse Jorden Rundt med fodbolde... og 
tro mig det var ligeså underholdene 
som det lyder. Vi skulle være med til 
at afprøve hvorvidt Jorden Rundt-kon-
ceptet kan være med til at rekruttere- 
og fastholde de 6 til 12-årige i drenge 
i klubben. Alle klubber oplever fra tid til 
anden børneårgange hvor der findes 
meget få antal spillere i klubben. Det 
har som regel sportslige konsekven-
ser for årgangen men i mange tilfælde 
også indflydelse på årgangen før og 
efter. JBU ønsker herfor at udvikle en 
rekrutterings- og fastholdelsesaktivitet 
som kan være med til at løse proble-
merne med de små årgange.

Vi havde besøg af i alt 65 
drenge fra U6 til U12 
spillere. Der var både er-

farne som nybegyndere 
og drenge som aldrig 
før havde spillet fod-

bold. 

Vores naboklub Højslev St. havde tak-
ket ja til invitationen og mødte op med 
et stort hold. Drengene hyggede sig på 
tværs af klubberne - dejligt med en af-
ten hvor det ikke handlede om at vinde 
over Højslev St., men i stedet, at have 
den sjovt. Tak til Højslevs trænere og 
forældre for stor opbakning.

Det var en lang rejse for vore spillere. 
De spillede bl.a fodbold på Den kine-
siske mur, rundt på Kong Salomons 
Miner, op ad Eiffel Tårnet og i gennem 
Schweizer-osten - bare for at nævne 
nogle rejsemål. På de i alt 11 destina-
tioner var der ”lokale” rejseleder i form 
af fodboldtræner, forældre og udvalgs-
medlemmer.

Efter 3 timer med høj aktivitet og en 
pølse fra grillen var drengene klar til af-
gang - hjem under dynerne.

En dejlig aften for både drengespil-
lerne, de frivillige hjælpere og fodbold-
udvalget. Tak for hjælpen til alle vore 
trofaste trænere og frivillige hjælpere.  

             Rikke Østergaard, fodbold afd.
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Enden er nået 
på en fantastisk sæson...
Det har på mange måder været endnu 
en fremragende sæson for håndbold-
afdelingen. Der har været lange dage 
i hallen hver 2. søndag og fuld aktivitet 
hver tirsdag og torsdag til træning. Der 
måtte tænkes kreativt for at få haltid 
til de 9 hold, som i år er tørnet ud for 
Ørslevkloster IF. Lige fra drenge- og pi-
gelilleput til seniorherrer og damer, men 
heldigvis lykkedes det.
 Seniorholdene beholdte deres plads 
i serie 2 både på herre- og damesiden. 
Selvom holdene rykkede op sidste år, 
så kom de til at vise tænder i rækken 
og beviste, at de så absolut er værdige 
til at spille med på dette niveau. Se-
rie 3 herrerne havde det lidt sværere, 
men kæmpede hver gang og havde det 
sjovt. Til næste år hedder trænerdouen 
hos herrerne stadig Anders Høj & Mar-

tin Thomassen, mens damerne får ny 
træner i form af Torben Larsen. Det ser 
vi frem til og siger samtidig tak til Søren 
Møller Jensen for en fin sæson!
 Til årets Hancock Cup viste Ørslevk-
loster IF virkelig flaget og havde ikke 
mindre end to hold i B-finalerne. Det var 
pigelilleput og pigeholdet, som lavede 
denne utrolig flotte præstation, og det 
var sort uheld, som gjorde, at holdene 
ikke vandt. De kæmpede forbilledligt i 
finalerne og skabte store dramaer. Vi i 
udvalget er stolte af deres præstation 
og det ved vi, at alle forældre og rest-
en af klubben er. De to hold tabte ikke 
guld, men vandt sølv!
 Vi havde også drengespillerne af 
sted til stævne i Holstebro, hvor de 
kom i A-slutspil og klarede sig fremra-
gende. Desværre var de andre bare 

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50 - 7840 Højslev

Tlf. 9753 8112
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lige en tand bedre. Til gengæld, så var 
der ingen slinger i valsen, da drengene 
strøg helt til tops i årets kreds cup. Efter 
fl ot spil gennem hele cuppen, så endte 
drengene med at møde Skals i fi nalen, 
som de vandt ganske overbevisende 
over med hele 26-17 efter en fremra-
gende kamp af alle spillerne. Vi ønsker 
stort tillykke på klubbens vegne!
 I år forsøgte ynglingeholdet at spille 
sig i eliterækken og det glippede des-
værre. Det har dog ikke fået hverken 
træneren for den nye sæson eller spil-
lerne til at miste troen, så derfor for-
søger de naturligvis også næste år at 
kvalifi cere sig til den fornemme række.
 Fra håndboldvalget side vil vi også i 
år bringe en stor tak til alle vores spon-
sorer. Speciel tak skal lyde til vores 
point- og målsponsorer. Vi må heller 
ikke glemme de mange boldsponsorer 
vi har haft gennem sæsonen. Vi ved 
slet ikke, hvad vi skulle have gjort uden 
jer!
 En håndboldafdeling ville dog hel-
ler ikke være noget uden de mange 
frivillige hænder. Specielt en tak til de 
mange trænere som igen i år har ydet 
en kæmpeindsats for deres hold. Vi 
håber og ved, at spillerne har nydt at 
have jer som trænere og vi håber at I 
som trænere også har fået noget igen 
af spillerne.
 Vi takker for en god sæson og gør 
klar til næste, hvor vi måske sætter re-
kord i antal spillere. I år har der været 
over 120 aktive i håndboldafdelingen! 
Hvorfor stoppe der? 

\\\\\\\\\\
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Nu nærmer weekendtræffet 
sig med hastige skridt og vi 
begynder så småt at få pro-
grammet på plads. Der er dog 
endnu et par små fi nesser som 
skal passe sammen inden vi 
kan sende programmet ud. 
Vi kan dog afsløre, at det vil 
være muligt at få prøvet sine 
grænser af i en fysisk konkur-
rence, hvor man både konkur-
rerer med sig selv og andre, vi 
får at se, hvem der er bedst i 
faget, vi får gang i benene og 
danset til musikken, sparket til 
bolden og naturligvis går vi en 
tur ud i natten med de unge 
mennesker! Kort sagt, så ven-
ter der en weekend for både 
store og små! 

Hold øje med hjemmesiden -
programmet vil blive afsløret 
en gang i løbet af juni måned! 
Vi glæder os til at se en masse 
glade ansigter ved hallen, klar 
til et par dage med fuld knald 
på og god stemning!

Vi ses den 23.-24. august ved 
Ørslevkloster hallen!

Weekend
Træf
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Nyt fra fodbold...
Så er sæsonen skudt i gang for store 
og små, piger og drenge. Vi kan igen i 
år glæde os over rigtig mange spillere, 
både ”nye” som ”gamle”. Vi har 2 se-
niorhold, 1 veteranhold samt 12 børne- 
og ungdomshold i denne sæson med 
i alt ca. 180 spillere. I fodboldafdelin-
gen vil vi gøre alt for, at alle får nogle 
gode fodboldoplevelser på både det 
sportslige og det sociale plan. Det kan 
kun lade sig gøre med en hær af en-
gagerede trænere, frivillige dommere 
og beredvillige forældre, der bakker op 
om vores arbejde. 
 Det lange seje træk er naturligvis 
træningsaftenerne hjemme i klub-
ben, hvor de fleste er rigtig gode til at 
møde op. Det er dejligt, ikke mindst set 
i lyset af, at mange trænere ”halser” 
hjem fra arbejde, måske skal arrangere 
børneparkering etc. for at passe deres 
tjans. 
 De fleste hold er ude at spille kamp 
en gang i ugen. Og ikke mindst til hjem-
mekampene er mor og far, søskende 
og bedsteforældre flinke til at bakke op 
og vise interesse for ungernes sport. 
Det er dejligt at vinde, men også ne-
derlag tages med godt humør. Og for 
alle ØK-hold gælder, at fair play priori-
teres højt. 
 Det er altid et puslespil, at få 
trøjekabalen til at gå op. Og selv om 
man spiller på samme hold, kan stør-
relserne godt spænde vidt. I år har vi 
været så heldige at få nye spillesæt 
sponsoreret af Nordic Floor ved Karen 

og Peter Boel samt Bredmosegård ved 
Margit og Jørgen Døssing. U18 kan i år 
træde an i nyt tøj fra Kaj Ove Madsen 
A/S. Også 1. holdet har fået nye spiller-
dragter, her er sponsorerne Sparbank, 
Hald Murer & Entreprenørforretning, 
Tagspecialist Peter Grøn A/S og Scan-
truck A/S. Tak til alle.
 For at skabe lidt mere liv og vari-
ation i den normale træning har vi på 
foranledning af ungdomskonsulenten 
afviklet ”rundt om jorden” - et drenge-
arrangement som modstykke til piger-
aketten. Læs mere på side 7.
 Også vore piger har været ude og 
få nye input. Tre hold var til kvindeland-
skamp i Viborg. Og mon ikke den ene 
og anden fik løftet ambitionsniveauet. 
Også dette kan I læse mere om i ØK 
Nyt.
 Umiddelbart forestående er et 
”Brag på plænen” den 31. maj, som 
forhåbentlig bliver en gentagelse af suc-
cesen fra sidste år, om end i lidt mindre 
udgave, da vi jo ikke fylder 100 år igen. 
Stort set alle ØK-hold spiller hjemme 
denne dag. Der vil være ekstra akti- 
viteter for børnene, mulighed for at købe 
mad på plænen, kaffebord for de voks-
ne, ekstra måltips og konkurrencer. Så 
fat familien (tag gerne bedsteforældre 
med) og mød op på stadion til en god 
fodbolddag. 
 I juni står næste arrangement for 
døren. Alle de yngste hold skal traditio-
nen tro til Sparbank Cup. Det plejer at 
være en god oplevelse.
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Nyt fra gymnastik...
Da gymnastikudvalget efterlyste en ny 
træner til den kommende vintersæson  
for unge damer mellem 15 - 60 år, sagde  
jeg ja til denne udfordring.
Det glæder jeg mig meget til og håber 
at se mange glade ansigter - nye som 
gamle!
Jeg skal til foråret på DGI-kurser, hvor 
jeg håber at få en masse inspiration.
 

Mød op til efteråret  
- alle kan være med!
 
Med venlig hilsen
Birgitte Bundgaard.

Mine tanker er:
 • Motion giver energi
 • Motion giver glæde
 • Motion er sundheds-  
  fremmende
 • Motion er uundværlig
 
Vi skal lave følgende:
 • bruge vores krop 
  og muskler
 • op at svede
 • prøve nye ting
  • lave forskellige øvelser
  og bruge små redskaber
  
Der vil være noget for alle    
      - og alle kan være med!

 Hvilke cups vore hold i øvrigt del-
tager i, afhænger helt og holdent af 
deltagerinteresse og træner/forældre-
formåen.
 På seniorsiden er vi ligesom an-
dre mindre klubber ramt af svigtende 
medlemstal, efterskole og uddan-
nelsesfrafald. Det præger billedet af 1. 
og 2. holdet, hvor nogle gæve trænere, 
holdledere og andet godtfolk kæmper 
en brav kamp for at stille hold uge efter 
uge. Det er lidt op ad bakke ikke mindst 
resultatmæssig. Men vi håber, at sku-

den vender. Bliv ved med at bakke op 
om holdene. Og til spillerne - vi er af-
hængige af, at I gør alt for at stille op til 
kamp og træning. Bak op om hinanden 
og holdet. Undskyld generaliseringen - 
veteranholdet ”is still going strong”, og 
ovenstående anmærkninger gælder på 
ingen måde ØK’s ”ældste” hold.

Vi ses til et brag på plænen 
den 31.maj...

Fodboldafdelingen
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Den nye 
formand 
har ordet...
Hva’ så Peter, 
du lyder jo ikke hel lokal, vel?
Nej, det tager jo normalt 2-3 genera-
tioner at blive “godkendt”... men efter 
11 år i klubben føler jeg nu, at vi er 
blevet fuldgyldige medlemmer, i hvert 
fald er vi blevet det i Hejlskov! Jeg har 
da også mine faderlige aner liggende i 
Kvols siden 1665!
Oprindelig blev jeg født i Norge, og er 
så vokset op i Hareskoven lidt uden for 
København - deraf kommer sproget nok 
- det hænger jo ved et pænt stykke tid!

Og nu bor du så i
Hejlskov med familien?
Ja, Bjørg og jeg købte jo Frodes gamle 
ejendom i 1997. Vi så mulighederne for 
at bevare det ydre skrog og så rive ind-
maden ud, for derefter at bygge et nyt 
hus indvendig. Så nu bor vi alle zusam-
men med min gamle mor i “aftægtsboli-
gen” i stalden. Vi har børnene Gorm på 
14, Olav på 15, Selma på 21 (og på vej 
ud af reden) samt Morten på 25, bosid-
dende i København.

Du ser noget langsom ud -
har du overhovedet dyrket sport?
Ja da!!! Måske kan det ikke rigtig ses, 
men jeg startede faktisk med fodbold i  
Hareskoven indtil jeg var 12 år, herefter 

 
 
 
 
 
startede min atletikkarriere i KFUM 
klubben BenHur i Søborg - hvor min 
storebror også gik og dyrkede 10 kamp! 
(En diciplin han deltog i ved OL i Mexico 
i 68 og München i 71). Nå, men det var 
altså her jeg knækkede de første fire 
stænger i stangspring!
Siden flyttede vi til Århus, hvor jeg var 
med på Skovbakkens 1. hold i atletik og 
vandt tre DM guld og en sølv - fire år i 
træk! (Her knækkede jeg de andre fire 
stænger i stangspring).
Jeg flyttede siden hen til Aalborg AAK 
hvor vi også vandt sølv et år.
Mine bedste dicipliner var nok stang 
(4,5 m), 110 m hæk (14,5 sek) og højde 
(1,93). Men jeg dyrkede også 10 kamp. 
Det var en periode på ca 9 år - til jeg 
var 27 år - hvor jeg trænede 4 timer 4-5 
gange om ugen med stævner og træ-
ningssamlinger hver anden weekend! 
Ha-ha! Da jeg var inde i Søværnet slog 
jeg en 32 år gammel rekord i højde-
spring med 1 cm og i håndgranatkast 
måtte den bedste fra frømandskorpset 
se sig slået med 8 meter! - jeg kastede 
min ud på 69,97 meter...

En nye serie indslag her i ØK-NYT:
Niels Jensen interviewer den nye for-
mand i Ørslevkloster IF - Peter Smidt, 
som efterfølgende vil lade staffetten 
gå videre til...?
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Trappede du så langsomt ned - 
eller er du fortsat aktiv?
Nej, jeg stoppede vist fra den ene dag 
til den anden, da Morten blev født. Jeg 
løb da lidt i ny og næ, men ikke meget! 
Fra jeg var knægt gik jeg til dykning i 
Herlev og da jeg flyttede til Kvols be-
gyndte jeg at dykke for alvor i Viborg 
Sportsdykkerklub. Men så kom Olav 
og Gorm til verden og... ja, så måtte vi 
til at sejle noget mere! Det at sejle var 
et must fra jeg var spæd, da min far jo 
var gammel sø-officer og forfædrene 
var fiskere! Men fysisk står den nu nok 
mest på roning og cykling i mindre grad, 
da mine knæ har meldt fra!

Hvad laver du så til daglig?
Jeg sidder hjemme på loftet!
Jeg er udlært tømrer, siden bygning-
skonstruktør BTH, derefter arkitekt med 
ret til eget skrivebord på 23. år!

Det kan du da ikke 
brænde mange kalorier af på?
Jo, jo! Prøv du bare at sætte dig ned og 
koncentrer dig dybt om en opgave, så 
skal du alligevel nok mærke hvor me-
get du forbrænder... du bliver i hvert 
fald træt oppe i hovedet, men det kan 
absolut ikke måles med den fysiske 
træthed, som når man f.eks. har været 
et hårdt træningsprogram igennem - det 
er jo bare fedt - bagefter! Og man har 
en tilfredshedsfølelse indeni og masser 
af ny energi!
Men jeg har ikke siddet ned hele min 
karriere! Jeg har da også løbet med 
aviser! Op til 650 stk. om dagen! Det 
var ovre i København hvor husene lig-
ger lidt tættere end her... Jeg tog ekstra 

ruter og kunne tage 4 ruter på en for-
middag - og det gav ca 850 kr. om ugen 
- i 1972!

Nu hvor du er belvet formand i ØK - 
hvad vil du så brænde dit krudt af på?
Brænde krudt ?!? - Altså! Jeg vil nok 
lige finde mine egne ben først og finde 
ud af hvordan klubben fungerer - hvem 
der er hvem (jeg er jo ikke vokset op 
på disse kanter!), hvad der er hvad, 
hvilke knapper der skal trykkes på (her 
mener jeg rigtige knapper/kontakter) 
osv. Vigtigst er det i hvert fald, at vi i 
bestyrelsen fungerer godt sammen, 
dernæst er min fornemmeste opgave 
vel at bidrage til sammenholdet i klub-
ben, således at alle medlemmer på 
tværs af sportsgrenene - aktive som 
passive - føler at de ligeledes gerne vil 
yde lidt ekstra af deres energi til fordel 
for fælleskabet i klubben. For det får vi 
faktisk brug for i fremtiden! Og så vil 
jeg jo hjertens gerne være med til at 
forbedre de fysiske rammer for vores 
aktive og klublivet. Nu må vi se hvad 
det bliver til - jeg synes i hvert fald at vi 
trænger til nogle nye træningsfaciliteter.
Vi skal også sikre os, at de frivillige træ-
nere gider blive og være indpiskere, for 
det er virkelig vigtigt for den udøvende 
at have en træner man kan støtte sig 
til i tykt og tyndt! Det er en detalje man 
absolut ikke skal undervurdere!

Her I nogle gode ideer for?
Jep - og der kommer flere til!

Må vi prøve med et 
inteview en anden gang ?
Selvfølgelig! Og god sommer!
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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. Vi bringer gevinsten ud til dig.

Hilsen ØK’s Venner
Kicky & Jimmy - Esther & Peter Offersen 

Helle & Frank - Aase & Henning - Peter & Linda

Trækning 
i februar 2008:
nr. 2- 200 kr.

nr. 18 - 100 kr.
nr. 57+20+53+59 - 30 kr.

Trækning 
i marts 2008:

nr. 54 - 200 kr.
nr. 68 - 100 kr.

nr. 76+58+51+50 - 30 kr.

Trækning 
i april 2008:

nr. 33 - 200 kr.
nr. 27 - 100 kr.

nr. 5+88+56+90 - 30 kr.

Børns sikkerhed i ØKIF
Siden februar 2007 har fodboldafde-
lingen i Ørslevkloster IF været med i 
Tryg-forsikrings projekt omkring børns 
sikkerhed i forbindelse med idræt.
 Som landklub bliver vores fodbold-
børn altid transporteret med bil til såvel 
træning som kampe, hvilket gør, at vi 
har stor interesse i at deltage i projek-
tet. Alle er enige om, at en ulykke, hvor 
børn kommer til skade, fordi de ikke er 
spændt rigtig eller ikke sidder korrekt, 
er én for mange.
 Heldigvis er mange engagerede i 
dette projekt, og det resulterede i, at en 
gruppe forældre i sæsonen 2007, udar-
bejdede en folder vedr. børns trivsel, 
børns sikkerhed og leveregler for vore 
trænere. Under punktet med børns 
sikkerhed er gældende regler mht. brug 
af selepuder og airbags beskrevet. Alle  
reglerne tager udgangspunkt i, hvor 
 
 
 

høje børnene er. Og hvor høj er man 
så lige… det er svært for børnene selv 
at huske, og forældrene er faktisk også 
tit i tvivl om, hvorvidt deres barn måler 
130 cm eller 136 cm. 
 For at komme tvivlen til livs, har vi 
fået lavet ØK´s maskot i 135 cm format 
og monteret den på ydermuren til hal-
len. På den måde er det let at finde ud 
af, hvem der skal sidde på selepude, 
og hvem der ikke skal. Endvidere har 
Tryg forsikring foræret os 50 selepuder, 
som opbevares i hallen, så det er nemt 
for de ”kørende forældre” at skaffe det 
tilstrækkelige antal selepuder. 
 Vores flotte nyanskaffede Tryg Egern 
blev indviet af fodboldbørnene i forbind-
else med træningsstarten den 29. marts 
2008 på Ørslevkloster Stadion.
              Rikke Østergaard, 
              Børne- og ungdomskonsulent 
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Kvindelandskamp
Søndag den 27. april var U-
10, U-12 og U-14 pigerne 
ude og se kvinde fodbold-
landskamp på Viborg sta-
dion. Det var Danmark 
mod Skotland. 
Vi kom i god tid, så vi 
kunne få gode pladser. 
Vi så dem varme op, 
det så lidt mere prof ud 
end når vi træner! Men 
alligevel kunne vi godt 
bruge nogle af deres 
fi f til vores træning. 
Vi sad et rimeligt 
godt sted, så vi havde et godt 
overblik over banen. Der var ikke fyldt 
op på tribunerne, men alligevel var det 
en festlig kamp. Især da vi havde fået 
en trøje, et halstørklæde og en kasket 
hver, sponsoreret af  3F.
Kampen startede med at Skotland 
scorede et mål så stillingen var 1-0 til 
Skotland, men Danmark kom stærkt 
igen og stillingen var 1-1 ved halvleg. 
I halvlegen kom der en sangerinde og 
sang ”Vi er Danmarks seje tøzer”.

Efter 
pausen, hvor vi havde 
fået en is mm, scorede Danmark det 
andet og sidste mål, så kampen endte 
2-1 til Danmark.
Det var en rigtig god og velspillet kvinde 
fodboldlandskamp.
Næste kamp vi skal ud og se, bliver den 
15. oktober 2008.
             Maria Grøn og Anne Nørgaard

Nye spillersæt til fodboldafdelingen 
bl.a. sponsoreret af: 
Nordic Floor, Bredmosegård, Kaj Ove 
Madsen A/S, Sparbank, Hald Murer & 
Entreprenørforretning, Tagspecialist 
Peter Grøn A/S og Scantruck A/S.




