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Jubilæums 
arrangement 
på ØK´s 
tennisanlæg
Lørdag den 21. juli 2007 
havde tennis afd. deres 
jubilæums arrangement.

Lyngby tennisklubs 
cheftræner og tidligere 
ØK´er Morten Plougmann 
mødte Casper Dons i en 
showkamp.
Casper Dons kommer 
også fra Lyngby tennis-
klub og spiller på det 
danske DM hold. 

Midt i showkampen over-
tog også lokale spillere 
ketcheren nogle gange.

Morten Plougmann har 
tidligere hjulpet tennis 
afdelingen i ØK med 
nogle træningstimer.

I det strålende solskins-
vejr fi k de ca. 50 tilskuere 
en seværdig kamp med 
højt tempo, saft og kraft 
i slagene.

Efter kampen fi k de to 
spillere samt de tre 
medbragte dommere 
overrakt smagsprøver 
på det lokale øl. 
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Så er ”sommeren” ved at være forbi, 
og vores jubilæumsarrangementer er 
næsten ovre, badminton afdelingen har 
deres endnu, og det er Morten Frost 
som kommer forbi i løbet af efteråret - 
datoen er ikke helt fastlagt endnu.

Vi, fra hovedbestyrelse, vil gerne takke 
alle Jer som var med til at gøre jubi-
læumsugen til en uge med uforglem-
melige oplevelser, det er helt sikkert et 
år som der vil blive snakket om mange 
år frem i tiden.

Sådan et arrangement tager mange 
kræfter fra de involverede, og det er helt 
sikker, at man trænger til at ”trække vej-
ret” efter sådan en omgang, men mon 
ikke alle igen er ved at være klar til at 
give den en skalle resten af året.

En tak til Højslev Idrætsforening for 
deres hjælp lørdag aften, vi glæder os til 
at gøre gengæld, og mon ikke sådanne 
tiltag på sigt kan udbygge det gode sa-
marbejde og stemning der allerede er 
- det håber vi!

Der arbejdes på at få vores depotrum 
udbygget, derudover mangler vi jo sta-
digvæk hal-plads til vores indendørs 
aktiviteter Dette arbejdes der også på, 
og mon ikke det også lykkes inden for 
overskuelig tid.

I ønskes alle et godt efterår.

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

Redaktion:
Thorbjørn Madsen, tlf. 9753 8675
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. november 2007
- 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.oerslevkloster-if.dk
webmaster: thegreathaldboer@yahoo.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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Nyt fra Fodbold
Det blev en hæsblæsende forårssæson 
med mange hold, kampe og stævner 
samt et jubilæum, som kronen på vær-
ket.

Takket være støtte fra ØKs venner og 
FFU kunne vi i år sende vore børne- og 
ungdomsspillere til diverse fodboldcups 
herunder Sparbank, Hinnerup, Djurs-
land og Kattegat Cup alt efter alder og 
ønsker. Som det vil fremgå af artikler 
skrevet af deltagerne andetsteds i ØK 
Nyt har det givet store sportslige og so-
ciale oplevelser. Alle spillede fortræffe-
ligt og gjorde deres bedste. U14 drenge 
vandt sågar B-finalen. Tillykke med det 
Anita, og hele holdet.

Jubilæet blev fejret på behørig vis i 
fodboldafdelingen. Vores mål var at nå 
hele vejen rundt fra de yngste spillere til 
de spillere, som havde sat deres præg 
på foreningen fra den spæde start. Vi 
indledte med et brag på plænen den 23. 
juni, som blev lige præcis den dejlige 
fodbolddag, vi havde håbet på. Ikke 
nok med at vejret var med os, oplevede 
vi også en fantastisk opbakning fra spil-
lerne - egne som fremmede - forældre, 
søskende og bedsteforældre. Der blev 
afviklet over 50 kampe med deltagere 
fra 33 klubber. Det kunne kun lade sig 
gøre med masser af tjenstvillige hjælp-
ere i form af dommere, kagebagere, 
kioskpassere og mange, mange andre. 
Tak til jer alle sammen. Der faldt lidt ek-
stra af til alle spillerne i form af billetter 

til Baboon City i Herning, lige som der 
blev udloddet gaver og billetter fra:
Baboon City
Badeland i Skive
Bowl’n’Fun Skive   
Dan Parcs (Rønbjerg Feriecenter)
Den Gamle By
 Energimidt A/S
Djurs Sommerland   
Experimentarium
Fårup Sommerland   
Karolinelund
Jesperhus Blomsterpark   
Jyllands Park Zoo
Nordsømuseet
 Sparbank A/S
Viborg Svømmehal   
Kaj Ove Madsen A/S

Mandag den 25. juni gav by arkivar i 
Skive Niels Mortensen mere end 125 
fremmødte, fra nær og fjern i alderen 
8-80 år, et nostalgisk tilbageblik i, 
hvordan foreningslivet var startet op på 
vores egn og fodbolden havde udviklet 
sig gennem tiderne. Det var yderst 
spændende og gav stof til eftertanke. 
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Der var en livlig snak ved bordene mel-
lem ikke mindst de lidt ældre årgange 
a la  ”kan du huske?” Samtidig blev 
en fotoudstilling åbnet med knap 100 
lokale fodbold-billeder fra begyndelsen 
af sidste århundrede og frem til i dag, 
som blev ivrigt kommenteret og stu-
deret. Manglende navne blev tilføjet, 
årstal korrigeret. Vi er taknemmelige 
for, at så mange har bidraget fra deres 
gemmer. De mange scrapbøger, som 
vi havde lånt, vakte ligeledes stor lykke 
og blev læst med interesse. Nogle af 
vore publikummer kunne næsten ikke 
få nok. Fotoudstillingen hænger stadig, 
og man er velkommen til at kikke forbi. 
Hallen er åben på hverdagsaftener og 
i forbindelse med kampe i weekenden. 
De ophængte fotos samt tekster kan 
også erhverves på CD. Prisen er 75,-
inkl. forsendelse, der opkræves pr. giro. 
Bestillinger modtages endnu og kan 
sendes, mailes eller indtelefoneres til 
Niels Åge Markussen. 

Fra ”fodbold” vil vi også gerne takke for 
de mange fine jubilæumsgaver,  som vil 
komme vore spillere til gavn.

Fodboldafdelingen har ikke ligget på 
den lade side her i sommerferien. I uge 
31 blev der afviklet Høker-Cup på sta-
dion, se side 6.

Som man kan se, foregår der mange 
aktiviteter i fodboldafdelingen. I anled-
ning af de afviklede arrangementer 
med besøg udefra, er vore fysiske ram-
mer blev rost i høje toner. Og det er vi 
da stolte af. Takket være den nye bane, 
og de af Skive Kommune sponserede 
”rekvisitter” herunder nye mål osv. er 
vi godt rustede. Vi arbejder i øjeblikket 
på at forny vore spillersæt i børne- og 
ungdomsafdelingen, såvel p.g.a. sli-
tage samt de ændrede holdstørrelser, 
hvor mange nu deles op i 3-, 5- og 7-
mandshold, hvilket kræver flere sæt 
og forskellige størrelser. Så skulle der 
være en og anden, der gerne vil spon-
sere et sæt spillertøj, tager vi imod med 
kyshånd. 

Vel mødt til en lang og god 
fodbold-efterårssæson
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Høker Cuppen i ØK
- en stor succes...
Høker Cuppen, som er en opvarm- 
ningsturnering til efterårssæsonen, blev 
fra den 28. juli til den 4. august afviklet 
på Ørslevkloster Stadion.
I alt var 20 hold tilmeldt, dog trak to sig 
i sidste øjeblik, så 18 hold blev fordelt i 
3 rækker  A, B og C.  
Turneringen bød på mange tætte 
kampe, men også nogle få kampe med 
suveræne vindere, som det ofte ender i 
en sommerturnering, hvor mange hold 
må finde alternativer til de mange etab-
lerede spillere, som er på ferie.
Som sidste år i Højslev blev vinderne i 
år: A: Skive IK (serie 1)  B: Vestsalling, 
C: CSKA-Skive, efter relativ klare fina-
lesejre.
Arrangementet havde stor opbakning, 
en del tilskuere og de deltagende hold 

forstod i høj grad at hygge sig med hin-
anden i de udendørs hyggelige ram-
mer efter kampene. Der blev fortæret 
mange grillede pølser og nydt en del 
kolde fadøl. Vejret var perfekt til fod-
bold, ikke for varmt men tørvejr hele 
ugen igennem.
Fra fodboldudvalgets side glæder man 
sig over et meget veloverstået arrange-
ment, som afrunder sommerens ju-
bilæumsaktiviteter. En hård uge med 
masser af gøremål er tilendebragt. 
Uden de mange frivillige, som har givet 
en hånd med i afviklingen, var det en 
stor opgave at tage på sig, ovenpå 
sommerens øvrige klubaktiviteter. 
Efter planen afholdes Høker Cup næste 
år i Højslev Kirkeby.



Nu glæder vi os til at komme i gang 
med springgymnastikken igen. Lige-
som sidste vinter vil vi træne fredag 
eftermiddag fra kl. 15 til 17.30 - 1. hold 
(de yngste) fra 15 til 16.15 og 2. hold fra 
16.15 til 17.30.
Vi har været meget tilfredse med op-
bakningen til springgymnastikken og 
har haft meget glæde af de mange red-
skaber vi har kunnet købe, fordi vi var 
så heldig at få så mange penge hjem 
fra fonde. 
Gymnasterne er nået langt selv om der 
selvfølgelig er stor forskel på hvilket 
niveau de er startet og sluttet på. 
Næste sæson vil vi dele gymnasterne 
op efter deres niveau. Det betyder, at vi 
kører videre med den opdeling vi havde 
sidste år, med den undtagelse, at vi for-
beholder os ret til at flytte enkelte gym-
naster fra det første hold til det andet. 
Vi vil ikke rykke gymnasterne fra andet 
hold til første hold.

Nu tror vi på fra trænere og gymnas-
tikudvalgets side, at den bedste måde 
at lære gymnasterne springgymnastik 
på er ved at dele dem op efter, hvilke 
spring de skal lære. Derfor bliver hold-
ene delt efter niveau. 
På det første hold skal vi træne kolbøt-
ter, flyveruller, vejrmøller, kraftspring og 
forlæns saltoer.
På det andet hold skal vi gå lidt videre 
og begynde på araberspring med efter-
følgende flikflak og baglæns salto samt 
barani.
Vi vil også forsøge at lave nogle ekstra 
træninger i Brårup Hallen i Skive, så vi 
kan prøve at bruge en springgrav og en 
PE bane. Det hører I mere om når sæ-
sonen starter.
Vi vil gerne opfordre forældre til at 
hjælpe til med redskaberne før og efter 
træning, da det giver mere tid til gym-
nasterne.

Gymnastikudvalg og -trænere

Springgymnastik
- starter snart igen...

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50 - 7840 Højslev

Tlf. 9753 8112
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Som noget nyt var vi herre-håndbold-
spillerne lørdag den 11. august taget til 
Hvide Sande for at deltage i en strand-
håndboldturnering. Vi startede tidlig 
morgen, og efter at have overstået den 
1½-times lange køretur fra ØK til Hvide 
Sande, var der formiddagskaffe hos 
træner Anders Højs forældre, hos hvem 
vi havde fået lov at slå os ned i week-
enden. Efter gennemgang af strand-
håndboldreglerne (som skal siges at 
være temmelig indviklede), pakkede vi 
en trailer med tøj og forfriskninger og 
afsted til stranden og stævneområdet. 

Resultaterne var noget forskellige for 
de to hold vi havde med til stævnet. 2. 
holdet måtte i de første 4 kampe ind-
kassere 4 nederlag, men rejste dog fra 
stævnet med æren i behold efter i den 
sidste kamp at have hevet sejren i land 
i en kamp, der måtte afgøres i en såka-
ldt ”solo-mod-målvogter”-runde, som er 
strandhåndboldens svar på forlænget 
spilletid.
For 1. holdet gik det anderledes godt, 
her vandt man de første 4 kampe og 

måtte først i den sidste kamp se sig 
besejret, efter en nervepirrende dyst, 
hvor det var udslagsgivende at strand-
håndboldens regler indeholder et noget 
forvirrende udskiftningsreglement og et 
pointsystem, hvor spektakulære mål og 
målmandsscoringer udløser 2 point. 1. 
holdet måtte således se sig henvist til 
turneringens 2. plads, trods det at de 
havde vundet lige så mange kampe 
som turneringens vinder.
Trods det middelmådige sommervejr, 
som desværre ikke var til strandløver og 
strandsild, men kun lokkede de modig-
ste til en hurtig soppetur i Vesterhavets 
bølger, havde vi alle tiders dag. 
Om aftenen fejrede vi vores indsats 
med en grill-fest hos Højs forældre, 
som da også endte med at de unge 
måtte en tur på diskotek i Søndervig, 
hvorimod den lidt ældre del af holdet 
nøjedes med det lokale værtshus. 
Søndagen var dagen, hvor mange af os 
måtte sande, at håndbold på sand-un-
derlag kræver lidt mere af bentøjet, end 
når spillet foregår hjemme i ØK-hallen, 
og at grillfesten ligeledes var at føle hist 
og her.                          Søren Odgaard

Danish Open i Strand-
håndbold - Hvide Sande
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Håndboldudvalget påtog sig endnu 
engang at finde frivillige til boder ved 
Beach Party, og endnu engang viste 
det sig heldigvis, at der var mange der 
syntes det var en god ide, og godt ville 
tage en tørn.
Vi erfarede dog, at vi måske skulle 
have prioriteret lidt anderledes med an-
tal i boderne først på dagen, men det vil 
vi lave om på til næste år, hvis vi er så 
heldige, at få en bod igen !! 
Det er ikke kun arbejde, vi føler også, 
at det giver noget socialt at stå i boden 
sammen.
Pengene, som vi tjente derude, vil blive 
brugt i løbet af sæsonen, på nye rekvisit-

ter eller i forbindelse med stævner, af-
slutningsarrangement eller noget der 
gør det sjovere at gå til håndbold !!!

Vi vil hermed gerne takke alle der hjalp 
håndboldafdelingen til Beach Party

 

Tak for en flot frivillig 
indsats ved BeachParty

Trækning 
i maj 2007:

nr. 35- 200 kr.
nr. 25 - 100 kr.

nr. 1+99+29+4 - 30 kr.

Trækning 
i juni 2007:

nr. 11 - 200 kr.
nr. 96 - 100 kr.

nr. 6+93+73+16 - 30 kr.

Trækning 
i juli 2007:

nr. 24 - 200 kr.
nr. 68 - 100 kr.

nr. 39+91+28+83 - 30 kr.

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
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Ikke alle fodboldspillere bruger som-
merferien udelukkende til at spise is, 
sove længe og tage til standen i.

Anna og Anders har holdt formen ved 
lige ved at deltage i henholdsvis Hin-
nerup Cup og Djurs Sommerlands Cup. 
Ved at læse nedenstående kan man 
hurtig konstatere, at Anna og Anders 
ikke blot er to dygtige fodboldspillere, 
men også to super dygtige skribenter. 
Glæd Jer kære læsere.

Tusinde tak til Anna og Anders for to 
spændende indlæg og tak til ØK-ven-
ner for endnu engang at have ydet os 
økonomisk støtte.

Rikke Østergaard, børne- og ungdoms-
konsulent, fodboldafd.  

Sommercups set med
fodboldøjne

hurtig konstatere, at Anna og Anders 
ikke blot er to dygtige fodboldspillere, 
men også to super dygtige skribenter. 

Fra receptionen
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Djurs Sommerland Cup
Så var dagen kommet, hvor vi - U12 
pigerne fra ØK - skulle til Djurs Som-
merland Cup 2007! Alle fodboldspillere, 
forældre og trænere mødtes ved ØK 
Hallen kl. 07.40 og kørte derefter mod 
Djurs. Efter den lange køretur klædte 
vi om i Lime Hallen og ventede på at 
klokken skulle blive 09.25 og dommer-
en ville fløjte vores 1. kamp ud af 3 i 
gang. Fløjten lød og vi spillede for fuld 
hammer, men da 1. halvleg sluttede var 
vi bagud med 3 mål. Det var ikke så 
godt, så det måtte vi ind og rette op på 
i 2. halvleg! Desværre tabte vi kampen 
1 - 3 til Sole IF. 
Næste kamp var kl. 10.40 og det var der 
lidt tid til, så vi begyndte på formiddags
maden der bestod af boller, frugt og 
kage - uhhmm! 
2. og 3. kamp gik langt bedre. Der vandt 
vi over Ådalen og HEI 2.
Efter det gjorde det godt at spise mid-
dagsmaden, som var sandwich og pøl-
sehorn.
Derefter fik vi diplomer fordi vi kom på 
en 2. plads og det var vi tilfredse med.

Så gik turen til Djurs Sommerland…!! 
Jubiiii:) 
Der var gratis entré for deltagere i Djurs 
Sommerland Cup og for forældre og 
søskende var der nedsat pris. 
Så var det tid til at prøve forlystelser, 
men pludselig begyndte det at regne - 
ØV!
Vi stillede os alle sammen ind i læ og 
ventede på at det ville klare op.
Efter ca. en halv time kunne vi gå ud 
igen. 
Vi prøvede bl.a. Træstammerne, Ørnen, 
Speedy Gonzales, Thors Hammer m.fl.   
Til aftensmad fik vi grillkød, brød, salat 
og pasta.
Derefter prøvede vi lige de sidste for-
lystelser inden vi tog hjem.

Det var en rigtig, rigtig sjov og hyggelig 
dag:)

Skrevet af Anna Aggerholm 
U12 Piger 

HUSK
Sportmaster-aften - 25% rabat 

12. sept. kl. 17.15
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Igen i år tog vi til fodboldturneringen, 
Hinnerup Cup. 3 gode dage hvor vi 
spiller en masse fodbold, har det sjovt 
og får noget godt mad. Der var afgang 
fredag eftermiddag, og vi var hjemme 
igen omkring søndag aften.  

Vi lagde ud fredag med at vinde 2-0 
over Aarhus Fremad, på mål af Chris-
tian Møller og Jeppe Stisen. 
Til Hinnerup Cup spiller man kun 2 
gange 20 min. Heldigvis, for ferie-for-
men var ikke helt i top, og der var stadig 
en god varme om aftenen. 
Vi blev indkvarteret i et billedkunst-
lokale, som lagde tæt på spillestedet 
og spiserummet, og der var bad lige 
nedenunder, så det kunne ikke være 
meget bedre.
Hvis vi vandt vores næste kamp om 
lørdagen ville vi blive nummer 1 i vores 
pulje og komme i A-slutspillet. Der var 4 
indledende puljer, hvor der var 3 hold i 
hver. Man spillede så efter at komme i 
henholdsvis A, B eller C slutspillet. 
Om lørdagen vandt vi vores sidste 
puljekamp mod Hedensted 2, 2-0. 
Christian scorede igen, og Niels Chris-
tian stod for det andet mål. Vi var nu 
kommet på en førsteplads i vores 
gruppe, og skulle møde Astrup/Ham-
melev, Bjerringbro og Hedensted 1 i A-
slutspillet.
Vi lagde ud mod Astrup/Hammelev 
om lørdagen og det så ud til at blive 
en uafgjort kamp, men da dommeren 
skulle til at fløjte af, Scorede de til 1-0,  
 

det satte en lidt en dæmper på resten 
af aftenen.  

Der plejede at være fri adgang til Hin-
nerup badet for deltagerne, men i år var 
det desværre under reparation. I stedet 
for havde arrangørerne fået aftalt, at 
nørderne fra FC Zulu skulle komme 
lørdag aften og spille en opvisnings-
kamp mod et udvalgt hold fra Hinnerup. 
Der blev scoret en masse mål, men det 
var ikke helt så sjovt, som når man ser 
dem spille i fjernsynet. Men man kan da 
altid få noget selvtillid ved at se FC Zulu 
spille.
Søndag var den sidste dag, hvor det 
hele skulle afgøres, Vi havde stadig en 
chance for at komme på en 1. plads, 
hvis bare de sidste 2 kampe mod Bjer-
ringbro, og Hedensted blev vundet. 
Bjerringbro var vores første modstand-
er, og de var sikre på, at de nok skulle 
slå sådan en flok bondeknolde ude fra 
æ bøhland.
Vi skulle have overtrækstrøjer på, og 
da det i forvejen var ulideligt varmt at 
spille, kunne vi ligeså godt trække Øk-
trøjen af og kun spille i overtrækstrøjen. 
Jeg ved ikke hvad Bjerringbro-spillerne 
tænkte da vi startede med at gi’ hånd, 
iført de lyserøde overtrækstrøjer som 
var alt for kortere, men vi havde sikkert 
set rigtig smarte ud. De nye trøjer hjalp 
da også straks, for i første angreb 
scorede Christian igen, igen til 1-0. 
Bjerringbro scorede dog kort tid efter, 
heldigvis fik Jeppe Frederiksen scoret  
 

Hinnerup Cup 2007
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til 2-1 lige inden halvleg. Der var ikke 
mere end 5 min. tilbage af 2.halvleg, da 
det selvfølgelig skete. Vores målmand 
Mikkel var kommet til at placere sig 
forkert i målet, og da der kom et skud 
på mål langt uden for feltet, fik han 
ikke grebet bolden første gang, bolden 
sprang så op på overliggeren, og en 
Bjerringbro-spiller kunne uforhindret 
heade bolden i mål. Da vi var så tæt på 
at vinde, var det lidt trist at de fik lov at 
score på den måde. 

Vi havde dog stadig en chance for at få 
en 2. plads, men det var som om vi ikke 
rigtigt kunne komme op i gear igen, og 
vi tabte kampen mod Hedensted 1-3.

Selvom det ikke gik så godt i de sidste 
par kampe, har det alligevel været et 
godt stævne. 

                             Anders Nielsen, U14

Weekendtræf

Sæt Xi kalenderen allerede nu!
Weekendtræf vil igen 
blive afholdt i august 2008...

23.-24. august
2008
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Her er lidt om, hvad vi allerede har plan-
lagt for den kommende sæson, håber 
noget af det fanger jeres interesse.

Træneropstartsdag !!!!
Lørdag den 15 september har vi sam-
men med DGI lavet en træningsdag for 
alle vores trænere, hvor de kommer i 
højsædet, og forhåbentlig lærer en 
masse, og får en hyggelig dag sam-
men. Invitation senere.

NYT  NYT :  Mini-håndboldskole
Lørdag den 6 oktober prøver vi at ar-
rangere en Mini-håndboldskole i sam-
arbejde med JHF konsulenten. Det 
bliver nogle timer, hvor vi skal hygge og 
lege i hallen. Alle børn i BH-klassen, 1 
klasse og 2-klasse bliver inviteret. Invi-
tation kommer senere.

Børnetrænerkursus
Tirsdag den 27 november er der sam-
men med JHF planer om at afholde et 
børnetrænerkursus i ØK-hallen - dette 
arrangement er for børnetrænere - 
også fra naboklubberne. Det afholdes 
om aftenen fra kl. 18.00 til 22.00.  

Totalhåndbold – stævne
Tror vi også vi skal prøve i år, det er for 
micro/mini og lilleput - spillere. Det er et 
spil, hvor der kun er 5 spillere på banen 
af gangen, så der er gang i den, og det 
kræver en del løben !!!
Ved ikke om vi får et stævne tildelt, men 
i hører nærmere, hvis det bliver.

Mini – stævne
Lørdag den 8 marts arrangerer vi, sam-
men med JHF et mini-stævne for de 
mindste . Vi spiller på tværs af hallen, 
med de små mål.

DOMMERE !!!
Som evigt tilbagevendende problem -
desværre, mangler vi stadig dommere, 
eller personer der har lyst til at uddanne 
sig som dommer. Har du/I bare en lille 
interesse for håndbold - kunne det 
måske være noget for dig/Jer!!!
Skynd dig at ring og hør nærmere 
ved  Dorte 97538004.

 

Den nye håndboldsæson
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HÅNDBOLD TRÆNINGSTIDER 2007
Foreløbige tider - ændringer kan forekomme

Hold                                   Træningstid               Træner

Mini/mikro endnu ikke fastlagt Mona Lund
(årgang 99 og yngre )  Christina Døssing og Pernille Løvig

Pige-lilleput  torsdag 16.00-17.15 Line Jessen
(årgang 97-98)   Dorte Jacobsen

Pige-pusling  tirsdag 19.00-20.30 Tina Ø Jensen
(årgang 95-96) Camilla Døssing

Drenge / D-pusling  endnu ikke fastlagt Mikael Reiche / Søren Madsen 
(årgang 93-94 / 95-96)  Christian Andersen

Piger torsdag 17.15-18.45 Lars Lund
(årgang 93-94)  Trols Smollerup

Dame-junior/ynglinge torsdag 18.45-20.15 Malene Eriksen
(årgang 91-92 / 89-90)  Henrik Sørensen

Damer  tirsdag 20.30-22.00 Søren Møller Jensen

Herrer torsdag 20.15-22.00 Anders Høj
 (er startet)  Martin Thomassen

Indtil fodboldsæsonen er slut vil træningstiderne tilpasses hertil 
TRÆNINGSSTART UGE 36 - Se annonce i avisen.

Er du/I forhindret i at møde op første træningsaften, er det meget vigtigt,
at du giver besked til træner, eller ringer til Margit Døssing 97539161 og 
meddeler at du ønsker at spille, men er forhindret.
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GYMNASTIK 2OO7/2OO8
 HOLD TRÆNER HJ.TRÆNER TIDSPUNKT PRIS

 Mor-Far-Barn Helle Kudahl  Tirsdage 360,-
 (2-4 år) Tlf. 9753 9046  17.00-18.00

 Puslinge Marianne Pedersen Dortea Dencker Tirsdage 275,-
  Tlf. 9753 9711  16.00-17.00

 Børneræs Kathrine Nordtug Stine Baake Onsdage 275,-
 (Bh.kl. + 1 kl.) Tlf. 9753 9440  16.00-17.00

 Spring 1 Birgit Bisgaard Linette Bisgaard Fredage 350,-
 (1.kl.-3.kl.) 9751 3003 Jeppe Rasmussen 15.00-16.15
  Annelise Lyng Gitte T. Jakobsen 
  Tlf. 9753 1307

 Spring 2 Birgit Bisgaard Joakim Bisgaard Fredage 350,-
 (fra 4. kl.)* Annelise Lyng Jeppe Rasmussen 16.15-17.30
   Gitte T. Jakobsen

 Ældreidræt Birtha Knudsen  Fredage 165,-
  Tlf. 9753 8443  9.30-12.00 

 Aerobic Birgit Bisgaard  Tirsdage 440,-
    19.30-20.45

 Judo Frank Baake  Tirsdage
  Tlf. 9753 9730  16.45-19.15 

Efter første gang bliver børnene delt op efter hvor meget de kan (se indlæg ved Birgit Bisgaard)

Træningsstart:  JUDO: uge 35 SPRING: uge 37           ØVRIGE HOLD uge 38

Gymnastikopvisning: Lørdag den 1. marts 2008
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Badmintonafdelingen har endnu ikke 
aftholdt deres jubilæumsarrangement.
Men fra afdelingen forlyder det, at det 
eneste der mangler, er at få fastsat en 
dato - for selve arrangementet ligger 
klar:

En aften med Morten Frost
Morten Frost - født den 4. april 1958 
- spillede på det danske landshold fra 
1976 til 1991. Herefter fik han still-
ingen som landstræner. I 2005 startede 
Morten som leder af DBF’s elitecenter i 
Århus og fortsatte samtidig som sports-
chef for Team Århus Badminton.
Morten Frost er nok en af de allerstørste 
badmintonspillere, vi har haft i nyere tid. 
Han var kendt for at kunne tilrettelægge 
sit spil efter modstanderen. Morten har 
stort set vundet alt, hvad der var at 
vinde - på nær et Verdensmesterskab. 
Det blev dog til to Sølvmedaljer i hen-
holdsvis 1985 og 87. Ved VM i Calgary 
i 85 sad alle danskere nervøse og så 
på, at Morten satte sin føring på 8-3 i 
tredje sæt over styr, da Han Jian fik 12 
point i træk og kunne gå fra finalen som 
vinder. En gyser mange sikkert husker. 
Ved VM i Beijing i 87 lød overskrifterne 
“Det glippede igen” og “Verdens bedste 
badmintonspiller bliver nu næppe no-
gensinde verdensmester”.
Morten har altid triumferet ved All Eng-
land og er mester i herresingle i 1982, 

84, 86, 87. Nordisk Mester i herresingle 
i 1978-84 og igen i 88 og i herredouble 
med Steen Fladberg i 1980-82 og 86. 
Morten Frost blev også Europamester i 
herresingle i 1984 og 86. Alle de store 
Grand Prix turneringer, deriblandt Dan-
ish Open fra 1980-86 og 89. Morten 
er fra Herning Badmintonklub og har 
spillet flest landskampe for Danmark, 
nemlig 78 i perioden 1976-91.

Et jubilæumsarrangement 
på trapperne...

Når vi får fastsat en dato, vil der blive 
lagt op til følgende program:
Start ca. kl. 19 - med lidt træning og 
spil med ungdomsafdelingen.
Derefter showkamp med et par af 
vore spillere og trænere.
Senere vil Morten Frost fortælle om 
sin kariere som badmintonspiller og 
frem til i dag hvor han er sportschef 
i Team Århus. 
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Badmintonstart...
Badmintonsæsonen er startet!
Mandag den 13. august var første 
træningsaften for ungdomsafdelingen. 
I september bliver onsdag ligeledes 
koblet på som en træningsdag.
Vi er glade for at vi igen kan tilbyde 
træning af Søren Ryevad og i år får han 
hjælp af Rikke Andersen, der er vendt 
hjem efter et år på efterskole. Når først 
vi kommer godt igang får vi sikkert brug 
for en hjælpetræner mere.

Når du spiller badminton i Ørslev-
kloster, skal du selvfølgelig spille en 
masse kampe, men vi skal også øve 
slag, lære om teknik og taktik, øve bal-
ance, hurtighed - vi skal styrketræne, 
lære at styre vort temperament (for det 
går nemlig ud over spillet) og meget, 
meget mere.
Og så skal det selvfølgelig være sjovt!

Er du nybegynder og har lyst til at prøve 
og komme og spille så mød op en mand-
ag eller onsdag til træning... Du har 14 
dages prøvetid. Du behøver ikke selv 
have en ketcher - du kan nemlig låne af 
klubben! Du skal bruge indendørssko 
uden sorte såler, t-shirts og shorts...
- vi glæder os til at se dig!

Badminton 
for senior/motionister
endnu få ledige baner... 
kontakt udvalget
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I de stille stunder, så oplever jeg tit en 
længsel. En længsel efter at køre, cykle 
eller gå de små kilometer op til mit an-
det hjem. Der hvor så mange glæder 
opleves, men samtidig også skuffelser 
og triste stunder. Det har sin egen sjæl, 
sin egen glød og sit eget særpræg. Nog-
le gange er det som en fest, og man har 
slet ikke lyst til at tage hjem, men blot 
blive hængende indtil næste dag eller 
til når ugen går på hæld. Man finder sig 
en plads og lægger sig til rette og lader 
sig overstrømme af alle de følelser som 
lokalerne indeholder og føle den nære 
stemning som hersker i de smukke 
lokaler i Ørslevkloster hallen. Det er her 
jeg føler mig hjemme. 

Det er svært ikke at lade sig rive med, 
føle noget specielt for en klub som 
man har levet og åndet for siden man 
var lille. Allerede inden man kunne gå, 
så havde man snuset til den specielle 
stemning, gjort sig indtryk, dog uden 
man har kunnet huske dem. De indtryk 
vi først husker, kommer ved de første 
spæde spark, de første forsigtige kast, 
det første duft af det nyslåede græs 
og de første beskidte knæ. Men kom-
mer følelsen af at høre hjemme kun fra 
sport? Som jeg ser det, så nej. Det er 
sporten som samler og binder os alle, 
det er sporten som holder os i gang og 
får os til at føle os i live. I sporten føler 
jeg mig hjemme, men i sammenholdet 
føler jeg mig beriget. Gennem sporten 

er kammeraterne kommet, flere hænger 
ved og følger mig stadig på min vej 
gennem livets labyrint. Alle de beslut-
ninger, alle de bekymringer og tanker vi 
slæber rundt på i dagligdagen, de kan 
forsvinde for en rum stund, når først 
kammeraterne og fællesskabet træder 
i karakter i Ørslevklosters rige. 

Som lille elskede jeg at tumle rundt og 
røre mig. Jeg holdte statistik over mine 
scoringer og blev stolt ved hvert eneste 
mål. Noget jeg stadig holder ved. For 
hvis man ikke glæder sig over egen 
succes, men blot trækker lidt på skul-
deren og bliver for godt vant, så bliver 
det hele for trivielt og glæden sværere 
at finde. At score 20 mål på en sæson 
kan være både godt og skidt. Hvis man 
glæder sig over hvert eneste mål så kan 
man være stolt. Tænker man i stedet, 
hvorfor ikke 21? Så har man tabt no-
get på midtbanen, mens man stormede 
mod målet, man har løbet et skridt for 
meget og overtrådt eller givet fjerbolden 
for meget kraft. Vi dyrker sporten fordi 
den giver os glæde, vi kan lide hvad vi 
gør. Andre bruger sporten som sam-
lingspunkt. Et samlingspunkt for gode 
sociale oplevelser. Oplevelserne som 
man kun får i omklædningsrummet. 
Oplevelsen af, at side efter en kamp 
med sit møgbeskidte tøj på og kunne 
trække støvlerne af og sige, sådan! Vi 
pelsede topholdet! Man nyder en øl, 
nyder en hyggelig stund og glemmer 
alt om hvad resten af dagen byder på, 
glemmer de små ting som gik galt i går, 
glemmer Tycho Brahe dagen tre dage 
forinden og bare nyder det nære sam-
menhold. Glæden lyder i stemmerne, 

I sporten vi os  
sammen finder...
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man ser små glade smil i hver en krog. 
Man føler sig i den grad i live. Det kan 
man ikke opleve andre steder. Enhver 
ville kigge forundret på mig, hvis jeg  
satte mig i den pæne hjørnesofa til 
20.000 kr. i fuld sportsbeklædning og 
smilede let. For i hvem kan jeg dele 
min glæde med? Mine forældre og 
søskende har jo ikke haft samme del i 
succesen som jeg. Derfor er den hef-
tige lugt af sved i omklædningsrummet 
så speciel. Som jeg siger, vi føler os i 
live, vi føler os hjemme.

Når jeg møder op i klubben, så ser jeg 
også tit de samme ansigter, de samme 
karikaturer i ansigtet, de samme smil, 
de samme skæve trin, som går i den 
samme retning: Klubbens retning. For 
dem betyder klubben meget følelses-
mæssigt, faktisk så meget, at de er 
villige til at bruge en stor del af fritiden 
på klubben og dets virke. Jeg kan ikke 
lade være med at smile hver gang jeg 
ser folk hjælpe til, folk træne de små 
poder på træningsbanerne og bare 
stille sin krop og sit sind til rådighed 
for et fællesskab. For mange er dagli-
gdagen fyldt med bekymringer om reg-
ninger, rykker og alverdens tilbud som 
kommer flyvende med posten. Penge 
her og penge mig der. Alle vil ha’ penge 
og vi må jo tjene dem på en eller anden 
måde. Sådan spiller klaveret ikke om-
kring Ørslevklosters hjerte. Her tilside-
sættes alt der hedder penge, og man 
er endda villig til at betale for at holde 
gang i klubbens gamle moderhjerte. 
100 lange år har det banket pga. alle 
vi frivillige, alle vi aktive, alle vi passive 
medlemmer. Det hele blev samlet så 

utrolig flot i jubilæumsugen, hvor bi-
dragene næsten ingen ende ville tage. 
Alle var i gang, alle tog sin del i at gøre 
ugen mindeværdig og til en oplevelse 
for livet. Flere generationer af ØK’er 
kiggede forbi og deltog. En perfekt start 
med masser af liv på plænen. Både 
børn, unge og voksne fik fodboldfeber 
for en dag. Senere mærkede mange 
minderne overstrømme en ved synet 
af de gamle billeder om en svunden 
tid, hvor bolden rullede og gav smil på 
læben. De små børn så begejstrede en 
klovn lave skægge grimasser, puster 
sjove balloner og han fik alle til at smile. 
De unge mennesker samlede sig hver 
uge for at opføre en forestilling af 
Grease. Ungdomsmusicalen over dem 
alle blev fremført med en sådan energi, 
at alle blandt publikum vibrerede og 
vippe med foden. Den perfekte optakt 
til en jubilæumsfest, hvor ikke kun fore-
ningen blev fejret, men i særlig grad 
alle de som færdes i klubben. Alle os, 
som har vores gang på de brune fliser i 
entréen. Alle os, som nyder at se sport 
blive udfoldet med amatørers glæde. 
For det er jo det vi alle er. De glade 
amatører, som med frivillig hjælp gør 
en forening i stand til at leve og ånde. 
Uden de frivillige ville forening kun være 
luft og tomme lokaler. Vi hjælper hina-
nden fordi vi kan lide hinanden, fordi vi 
gerne vil lade andre nyde godt af vores 
rammer. Vi holder sammen og mærker 
klubfølelsen overstrømme os. Vi føler 
os hjemme - vi føler os sammen. Det 
er dét, der skaber klubfølelse og sam-
menhold.
                                             Lars Løvig



Hovedsponsor

22

Jernmænd?
I forbindelse med Søby-Højslev By-
festen var der lørdag eftermiddag ar-
rangeret Ironman, hvor 7 lokale forenin-
ger dystede om titlen som Ironman.
Titlen tilfaldt i år to friske gutter fra 
Ørslevkloster... nemlig Søren Madsen 
og Jakob Thomsen.
Til lykke med det!

Glimt fra Judoafdelingens 
jubilæumsarrangement 
i hallen...
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på plænen

BRAG



SPARBANK - DIN BANK

SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i
mange af livets store økonomiske beslutninger - både
for privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver
f.eks. ved køb og salg af fast ejendom, ved investering,
ved finansiering af både små og store anskaffelser og i
spørgsmål om pension.

SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræ-
senteret med filialer over det meste af Danmark og i
Grønland.
Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervs-
kunde vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.
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Fra opførelsen af Grease


