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Når dette læses er der forhåbentlig fun-
det en ny formand og en ny sekretær og 
2 nye medlemmer til afdelingerne.
 Vi har været ude at spørge mange, 
men de fleste vil gerne lige ”vente lidt”, 
det er ikke godt nok. Alle kan få tid til 
at tage et tørn på et par år, det er et 
spørgsmål om prioritering. Alle finder, 
som regel, tid til det de gerne vil. Husk 
på det er både jeres egne og andres 
børn I glæder. Hvem vil ikke gerne gøre 
noget der gør børnene glade, sunde og 
aktive? Kære forældre det er jeres/vores 
børn det handler om! Det burde være en 
selvfølge, at man på skift tilbyder sin ar-
bejdskraft i foreningen!!!
 Når dette er nævnt går det rigtigt 
godt i foreningen, der er fuld gang i alle  
idrætsgrene Fodbold er lige startet op, 
og der var et pæn fremmøde.

 Vi havde igen i år arrangeret STORE 
HOPPEDAG i uge 7, og vi håber at 
rigtig mange har haft en god eftermid-
dag. Læs yderlige omtale i næste nr. af 
ØK-NYT.
 Der er blevet afholdt det første hjerte-
starter kursus. Det var et lærerigt kursus. 
Vort håb er selvfølgelig, at vi aldrig for 
brug for det, men skulle behovet opstå 
føler vi os bedre ”klædt på” til opgaven. 
Der var så mange der havde meldt 
sig til kurset, at der bliver arrangeret 
to kurser mere: det bliver den 21. og 22. 
april fra kl. 19.00 - 22.00. Alle jer som er 
tilmeldt, vil blive kontaktet, men reserver 
allerede nu datoerne.
 Husk også Sportmaster aften ons-
dag den 12. marts.
 Hovedbestyrelsen ønsker jer alle et 
godt sportsligt forår.

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær: 
Laila Rafn, tlf. 9753 8789
Gymnastik: 
Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold: 
Bjørg Slåttelid, tlf. 9753 8699
Fodbold: 
Ryan Johannesen, tlf. 9753 9253
Badminton: 
Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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Redaktion:
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. februar 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: lars_lovig@yahoo.dk



Hovedsponsor

4

Til alle jer, som har takket ja 
til invitationen:

... hold da op 
som vi glæder os til at se jer...

... husk at logge ind på 
www.oerslevkloster-if.dk 

den 1. maj 2008 for pakkeliste mv.
... vi er hjemme igen den 24. maj  

senest kl. 12.00, så alle med 
royale interesser kan nå det...

Mange hilsener 
Laila og Rikke

”En oplevelsestur -
til lands og vands”
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Herresenior og ynglinge 
er kommet godt igang...
...nye spillere er dog stadig meget 
velkomne!
 Vejret var flot og 24 seniorspillere 
havde valgt at møde til træningsstart 
den 2. februar 2008. Traditionen tro blev 
første træningspas afsluttet med suppe 
og oplæg fra træner Michael Hansen. 
Træningsstart er altid præget af spæn-
ding både for træneren og fra fodbold-
udvalgets side - og til alles store glæde 
var tilslutningen til sæsonen 2008 god. 
Der var 19 kendte og 5 nye ansigter. Vi 
håber meget, at de nye spillere vil falde 
godt til i ØK. En speciel velkommen til 
Jer. 
 Det er til stor glæde for Team HØK, at 
konstaterer, at det bliver en realitet med 
et ynglingehold. Her skal lyde en stor 
tak til trænerne Kristian Kjær og Jan 
Kudahl og til vores udvalgsmedlemmer 
i Højslev St. og Højslev Kirkeby, for 
deres store engagement i opstartfasen, 
hvor så meget har været uvis.  Status er 
16 spillere, hvor nogle er på efterskole 
i forårssæsonen. 16 spillere er smerte-
grænsen, så nye er meget velkomne. 
De to hold i Team HØK (ynglinge- og 
junior) vil træne og spille trænings- og 
turneringskampe på de tre respektive 
stadions i ØK, Højslev St., og Højslev 
Kirkeby. Vi glæder os meget til, at de 
to hold får deres ”hver 3. mdr’s gang” i 
ØK. 
 For at optimere træningen, for såvel 
senior som ynglinge, er der fællestræn-

ing, i de tre klubber, på torsdage. Det er 
en ide som vi glæder os meget til at få 
afprøvet og evalueret. 

Gældende for alle hold er:  
TURNERINGEN BLIVER VENDT  eller 
det er 99% sikkert, at forslaget bliver 
vedtaget på DBUs møde den 23. fe-
bruar 2008. Vi venter spændt på denne 
beslutning, da det har stor betydning for 
afvikling af turneringen/sæsonen 2008. 
Skal turneringen afvikles over ½ år eller 
over 1½ år? Hvilke årgange skal rykke 
op - og hvornår? Det eneste vi ved med 
sikkerhed er, at det bliver et anderledes 
fodbold år, såfremt der er flertal for for-
slag på DBU´s møde. Vi håber meget 
snart, at kunne melde noget konkret ud 
til vore trænere og vi arbejder på, at få 
arrangeret et møde med en JBU kon-
sulent, så vi kan begynde at danne os 
et overblik over afviklingen af sæsonen 
2008. Eller sæsonen 2008-2009.  
 Ryan Johannesen, fodboldudvalget

HUSK
DEADLINE TIL DET 

NÆSTE NUMMER AF 
ØK-NYT ER 

15. MAJ
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HUSK 
SPORTMASTER 

AFTEN 
ONSDAG DEN 12. MARTS 

KL. 17.15

Gymnastik 2008/09
Så er et nyt år skudt i gang og gymna-
stikafdelingen ønsker alle et rigtig godt 
nytår.
   Vi har ønsker om at der skal ske noget 
nyt for medlemmerne i den kommende 
sæson 2008/09. Vi havde ideer om at 
der kunne skabes et ungdomshold for 
de unge fra 7. klasse og op efter. Noget 
med showdance/rytmegymnastik eller 
hvad man nu kunne komme i tanke om. 
Så vi vil hermed gerne opfordre dig, 
som kunne være kommende medlem 
på ungdomsholdet, om at komme med 
ideer til hvad tilbudene skulle være for 
at lige netop du kunne bruge ungdoms-
holdet. Så vil vi prøve om vi kan finde 
en leder til holdet.
 Sidder du som ØK-NYT læser og 
tænker: Det lyder da spændende, man 
kunne jo også.... så kom frem med 
dine ideer til os! Eller det er måske 
lige dig som tænker at det var da lige 
sådan et hold du kunne tænke dig at 
arbejde med, så kom ud af busken og 

meld dig! Vi har brug for dig! Er det kur-
sus du mangler, så kan vi også hjælpe 
med det. Hvad med et kombineret 
herre/damehold? Hvem kunne brænde 
for det? Evt. som gymnastik hold eller 
måske som SALZA?
 Er du lettere øvet inden for PILATES 
og kunne du tænke dig at starte et hold 
op i ØK, så hører vi gerne fra dig, hur-
tigst muligt, da sådan et hold er blevet 
efterspurgt... Du kommer selvfølgelig 
på kursus, så du føler dig mere rustet til 
at lede et hold...
   Vil du gerne være leder for et hold el-
ler tænker “Hvorfor har ØK ikke et hold 
med....?”, så hører vi gerne fra dig!
Du kan kontakte: Mette Olesen, Helle 
Kudahl,  Jette Aggerholm, Bente Den-
cker eller  Annie Mortensen
 Vi takker på forhånd for de mange 
henvendelser og vil bringe jeres ideer i 
næste ØK-NYT, så alle ved, hvad der er 
i vente til august/september 2008...
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For 5. gang er ØK-OPEN blevet afviklet 
- badmintonafdelingens store stævne 
med deltagelse af klubber fra hele jyl-
land. Desværre var stævnet styret  
ovenfra (DBF) til en weekend i vinter-
ferien - og samtidig med et DGI stævne 
i nordjylland - hvilket betød manglende 
tilmeldinger specielt fra det nordjyske 
område.
 Trods dårlige odds havde 91 spillere 
fra 29 klubber taget mod invitationen til 
deltagelse i stævnet og det blev til om-
kring 200 spændende kampe fordelt 
over de to spilledage, den 16. og 17. 
februar. Det blev til to dage i hallen med 
masser af jævnbyrdige kampe der med-
førte en del afgørelser i 3. sæt. Det gav 
skred i tidsplanen - men det er man jo 
som badmintonspiller (og forældre) vant 
til, så det tog alle med godt humør.

 Vi fornemmede der var en god 
stemning i hallen og det var dejligt at 
se de lokale sportsinteresserede der 
kiggede forbi hallen i løbet af weekend-
en.
 Badmintonafdelingen vil herigen-
nem gerne takke alle de sponsorer der 
så velvilligt har støttet ØK-OPEN med 
præmier til de vindende spillere og an-
noncering i vort stævneprogram. Uden 
denne flotte opbakning ville det slet ikke 
være muligt at gennemføre dette store 
stævne. Tusind tak for det! 
Stævnet vil helt sikkert give et overskud 
- dette overskud vil blive brugt til at 
nedbringe tilmeldingsgebyret til andre 
stævner rundt i danmark - og dermed 
give endnu flere spillere mulighed for 
deltagelse i stævner.
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 Den første gang vi afholdte ØK-
OPEN sponsorerede IBF en flot pokal, 
der igen i år gik til Skive-Resen, dog 
skarpt forfulgt af Højslev, Glyngøre, 
Roslev og Oddense-Otting.
 Desværre var vi ikke selv for godt 
repræsenteret ved dette stævne - og 
afdelingen går nu i tænkeboks med 
hvordan vi får flere til spille stævner. 
Men heldigvis var de få ØK-spillere der 
deltog godt repræsenteret på sejrs-
skamlen - og det viser jo at vi sagtens 
kan klare os i kampen om medaljerne. 

Af de lokale helte blev følgende medaljer 
hængt om halsen:

U15 B herresingle:
Bronze til Andreas Hørup 
(og en 4. plads til Jacob Antonsen)
U15 B herredouble:
Bronze til Andreas Hørup og 
Jacob Antonsen
U15 C herresingle:
Bronze til Jonas Søe Kjelde
U15 C herredouble:
Sølv til Simon Rasmussen og 
Jonas Søe Kjelde
U15 D herredouble:
Sølv til Gorm Smith Jensen og 
Mikkel Mortensen. 
Bronze til Simon Markussen med 
makkeren Rune Langagergaard fra 
naboklubben Højslev

Marianne
coacher  
Frederik 
mellem  
sættene
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v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50 - 7840 Højslev

Tlf. 9753 8112

4 spillere udtaget til 
Landsmesterskaberne
I weekenden den 19. og 20. januar 
havde badmintonafdelingen 4 spillere 
til DGI Nordvest mesterskaberne. 
 I U15 B deltog Jacob Antonsen og 
Andreas Hørup - og her spillede det 
unge par sig til en guldmedalje i herre-
double. Jacob spillede sig ligeledes til 
en sølvmedalje i herresingle.
 I U17 B deltog Emil Crone Rasmus-
sen og Rasmus Strøm Sørensen - og 
de ville åbenbart ikke være ringere - så 
de tog også en guldmedalje i herre-
double og Rasmus kæmpede sig til en 
sølvmedalje i herresingle.
 Alle 4 spillere har dermed kval-
ificeret sig til deltagelse i landsmester-
skaberne der foregår i Fredericia. Den 
14.-15. marts skal U15 spillerne i kamp 
- og her er virkelig noget at kæmpe for. 

Ikke mindre end 142 single-spillere fra 
hele danmark deltager i kampen om 
medaljerne bare i B-rækken. I double er 
der 74 doublepar tilmeldt... Den 29.-30. 
marts gælder det U17 spillerne og her 
er der 100 single spillere der er med i 
kampen og i doublerækken er der 50 
par klar til kamp.
 I badmintonafdelingen ønsker vi de 
unge spillere til lykke med udtagelsen til 
LM og al held
og lykke med
de forestående
kampe.
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Nyt fra håndbold...
I december  havde vi endnu et vellykket 
“Brag i hallen“. Mange kiggede forbi og 
fik et gratis rundstykke - kaffe var der 
på kanden hele dagen og om eftermid-
dagen kunne man nyde drengespiller-
nes kagebord! Og et amerikansk lotteri 
med mange flotte gevinster.

Drengelilleput efter jul...
Som noget nyt har vi efter jul haft et 
2. klasse hold - blandet drenge/pige - 
tilmeldt som drengelilleput hold i JHF 
turneringen. Det er en stor udfordring 
for disse spillere, da det jo egentlig er 
3.-4. klasses spillere der spiller der.
Hårdt, men de lærer helt sikkert noget 
ved det!
 
Sæsonen er ved at være slut...
Det har i år været en spændende sæ-
son, mange hold har mødt store ud-
fordringer, nogle hold lidt blandet al-
dersmæssig, men vi håber at alle har 
fået nogle sjove håndboldoplevelser, 
både på og udenfor banen. Dog bør 

vi lykønske drenge AA med deres spil 
i kreds-cup spillet. De spillede semifi-
nale mandag den 18. februar i ØK-hal-
len mod Mors, hvor de få minutter før 
tid var bagud med 3 mål - men de kæm-
pede sig til en sejr på et mål 14-13. De 
skal nu spille finalekamp den 8. marts.
 
Trænere i kommende sæson...
Vi er nu ved at gøre klar til næste sæ-
son - flere trænere har meddelt, at de 
gerne vil blive ved, men andre har des-
værre også sagt, at de ikke kan finde tid 
til det. Så går du rundt med en fornem-
melse i maven, om at du kunne tænke 
dig at blive træner, hører vi gerne fra 
dig!  Ring 9753 9161 (Margit Døssing)
så aftaler vi nærmere.

Beach Party...
Endnu engang har vi været heldige med 
at få tilbudt en bod ved dette Beach 
Party - og det har vi sagt ja tak til. Vi 
glæder os til det hyggelige samvær det 
giver, og det gode musik vi skal høre!

Hvem vil være ØK-MESTER ?
Badmintonafdelingen inviterer alle motionistspillere (også fra 

tidligere sæsoner) til at udfordre hinanden og dermed få kåret årets  
ØK-MESTRE 2008.

Det foregår lørdag den 29. marts fra kl. 12.30
Se opslag i hallen!
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Hånden på hjertet...!
I Ørslevkloster Idrætsforening er der tra- 
dition for at have en stor ungdomsafde-
ling. I håndbold og fodbold satses der i 
hver sæson på, at kunne stille hold i alle 
rækker. Traditionen med den store ung- 
domsafdeling kæmpes der for at be- 
vare... og det er da dejligt at høre når 
de ældre spillere siger: ”Det kan jeg 
godt huske fra da jeg selv var ung-
domsspiller i ØK...”
 

I badmintonafdelingen har en af de 
uskrevne regler været, at det skal være 
sjovt og socialt at spille badminton... her 
skal være plads til alle - uanset hvor- 
dan ambitionsniveauet nu engang er. 
Samtidig lukkes øjnene ikke for, at en 
sejr i ny og næ ikke er at foragte - hvis 
det altså skal blive ved med at være 
sjovt. Og de spillere som virkelig vil no-
get med deres sport, skulle jo helst ikke 
bare forsvinde til andre klubber. 
 Fra udvalgets side arrangeres der 
begynderstævne, ØK-OPEN, ØK-mes-
terskab og et overnatningsstævne 
(f.eks. Farsø - hvor udvalg er tilstede) 
samt afslutning med bowling eller lign.  
- foruden at der tilbydes ca. 2 stævner i 
hver måned. Stævner der tilbydes med 
tilskud der kommer fra det overskud der 
bliver ved afholdelse af ØK-OPEN. Et 
tilskud der i flere tilfælde er 100% - dvs. 
det koster ikke spillerne en krone at del-
tage - kun tid og kørsel!

 Når ØK-OPEN er veloverstået, har 
jeg det med at gøre status for sæso-
nen. (Gammel vane fra min tid i udval-
get!) Hvad nåede vi - og hvordan gik 
det? Jeg lukker øjnene et øjeblik - og 
hvad er det jeg gerne vil se?
 Jeg ville så gerne se flere spillere 
deltage i stævner! 
 Tænk! Vi arrangerer et landsdæk-
kende stævne med deltagelse af 30 
forskellige klubber (i år 91 spillere) og 
så stiller vi selv op med 8 spillere! Ja, 
undskyld - men hvad sker der lige? 
Når jeg kigger på spillerlisten er der nok 
30 der aldersmæssigt kan stille op! Hvor 
er klubånden? Det er klubbens eget 
stævne - spillestedet er ØK - stævnet 
er gratis! Kan det blive nemmere?
 Det skorter ikke på opfordringer fra 
trænere og udvalg. Tilskudet er også i 
orden. Men hvad er det så?
 Er det virkelig spillerne der ikke 
ønsker at komme ud og spille - få nog-
le gode kampe og oplevelser mod 
“fremmede” spillere - eller er det opbak-
ningen fra forældrene der mangler?
 Som “gammel” badmintonforældre, 
ved jeg godt hvad det indebærer at tage 
til stævne: Det tager en hel lørdag eller 
en hel søndag - og til tider hele week-
enden... Jo, det er anderledes end at 
tage til en håndboldkamp og så være 
hjemme igen 3 timer senere! Men til 
gengæld er det virkelig kvalitetstid der 
bliver brugt sammen med dit barn! Og 
er man flere spillere der skal samme 
sted hen, kan man jo skiftes til at køre.
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Er det virkelig for meget forlangt at man 
som badmintonspiller i ØK deltager i 
minimum:
• ØK-OPEN - foregår i ØK og Højslev
• DGI NordVest mesterskaber (foregår i            
   haller i Skive-Salling-området) 
• Afsluttende stævne (udvalg deltager)

Hvordan vil en fodbold- eller håndbold-
afdeling tackle det, hvis det halve af 
holdet ikke ville med ud og spille? Ville 
man overhovedet være i stand til at 
stille et hold? 
 Til ØK-OPEN hørte jeg en forældre 
sige til sin søn, at i næste sæson kunne 
han spille håndbold - så kunne de kom-
me hjem noget før! (Sønnen var faktisk 
en rigtig god spiller som også fik en 
medalje om halsen!) Jeg kunne ikke 
lade være med at fortælle, at jeg faktisk 
savnede at sidde i en hal et eller an-
det sted og være sammen med alle de 
unge spillere - fornøjelsen har bestemt 
været på min side! 

Jeg sidder ikke i badmintonudvalget, 
men klarer stævnetilmeldinger med alt 
hvad dette indebærer... er dette arbejde 
virkelig umagen værd? 

Til spillerne vil jeg sige: Meld jer til et 
par stævner og I vil opdage at det er 
sjovt at være afsted - og ikke mindst 
vil I få nogle kampe og en modstand 
der passer til jeres niveau. Den bed-
ste træning er at stå over for en mod-
stander man ikke kender!

Jeg håber med dette indlæg at I vil 
bakke op omkring et par stævner i lø-
bet af en sæson. Jeg er sikker når 
jeg siger, at spillerne vil få nogle gode 
kampe og oplevelser... Vis mig at der 
findes klubånd i Ørslevkloster IF - også 
i badmintonafdelingen!

Med sportslige hilsener og med håb om 
en ny stævnerig sæson til efteråret!
Kirsten Ryttergaard

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 - Bente & Lars

Trækning 
i november 2007:

nr. 12- 200 kr.
nr. 33 - 100 kr.

nr. 89+27+19+16 - 30 kr.

Trækning 
i december 2007:

nr. 45 - 200 kr.
nr. 5 - 100 kr.

nr. 46+8+13+52 - 30 kr.

Trækning 
i januar 2008:
nr. 30 - 200 kr.
nr. 4 - 100 kr.

nr. 41+77+74+21 - 30 kr.
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ØK-MINIDATA
startede den 23. september 2006  

i forbindelse med Ældreidræt

 • Ældremobiliseringen 
  udlånte en spritny stationær PC
 • Lokalrådet gav penge til en printer 
  og diverse materialer
 • Ørslevkloster Idrætsforening 
  fik installeret bredbånd
 • Handelsskolen gav en brugt PC 
  + PC med rullebord

  I december søgte vi 
 • Energi Midt om tilskud til en bærbar PC 
  og var heldig at få en bevilget
 • EDB-centret, Resenvej i Skive, har givet   
  headset og mus til den bærbare PC 

Vi siger tusind tak til vore sponsorer - og utrolig glade for den 
store interesse der har vist sig for undervisningen.

Efter omtalen i Ugeavisen har mange henvendelser gjort, at vi 
har oprettet hold - og de er fuldt optaget til efter sommerferien.

Flere medbringer selv egen PC og får individuel hjælp efter 
eget ønske og så langt som vi formår...

 Vort motto er: 
Gymnastik til knoppen er lige så vigtig  

som gymnastik for kroppen! 
Hilsen Judy og Sonja
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