
Nr. 1 - 2007

Hovedsponsor:

ØK-NYT

Glimt fra ØK-OPEN 2007

Brag i hallen



2 Hovedsponsor:

Glimt fra 
ØK-OPEN 

2007



Så er jubilæumsåret startet !
Det er vores håb, at alle vil være med til at 
gøre netop dette år til noget særligt...

Vi har netop overstået generalforsamlin-
gen - trods det store snefald.
På valg var kasserer Jens Martin Skov 
og næstformand Jan Østergaard. Der var 
genvalg til JM og nyt medlem i hoved-
bestyrelsen blev Kim Løvig Nielsen. Der 
ud over er der kommet nye medlemmer 
i hovedbestyrelsen fra fodboldafdelingen, 
Ryan Johannesen (afløser Ejvind Rams-
dahl) og fra badmintonafdelingen Jette 
Hørup (afløser Morten Nielsen).
En stor tak skal lyde til de afgående med-
lemmer, som har ydet en stor indsats i flere 
år - og et velkommen til de nye, der venter 
jer garanteret et par indholdsrige år...

Rikke Østergaard har ønsket at stoppe 
med arbejdet vedr. kiosk-bemandingen, 
fordi hun er blevet ungdomskonsulent i 
klubben. Kirsten Jakobsen har lovet at 
tage over, så tag godt i mod Kirsten, når 
hun kommer med kalenderen.

I jubilæumsåret vil der blive brug for 
mange hænder, og det er vores håb, at 
alle vil være med til at give en hånd med 
ved de forskellige arrangementer. Der vil 
være mange forskellige opgaver, store 
som små, og det vil være alle tiders, om I 
som har lyst, vil give en melding på hvad I 
kan/vil hjælpe med. Det store ryk vil være 
i uge 26 - her vil blive brug for mange 
hænder - så tænk allerede nu på om du/I 
kan finde tid...

Et af de første arrangementer i jubilæums-
året, fandt sted allerede den 6. marts - Grit 

Jurack og Hans Lindberg var gæstetræ-
nere i håndbold / ungdomsafdelingen... Vi 
håber at kunne bringe en omtale/fotos i 
næste nummer af ØK-NYT...

Næste arrangement er gymnastikafslut-
ningen den 18. marts med opvisning af 
sæsonens gymnastik- og judo hold. Des-
uden vil klovnen Elo underholde.
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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. maj 2007
- 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: thegreathaldboer@yahoo.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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Onsdag den 21. marts fra kl. 17.15
Husk at skrive dig på tilmeldingssedlen i klubhuset.

Nyt fra Gymnastik
Vi har i år springgymnastikhold for 0.-6. 
klasse. Inden sæsonstart fik vi samlet 
så mange sponsormidler sammen, at vi 
kunne købe en supertrack samt nogle 
skumredskaber.
Der har været rigtig stor opbakning 
til springgymnastikken og derfor blev 
holdet helt fra start delt i to - med 0.-2. 
klasse på det ene hold og 3.-6. klasse 
på det andet hold. Desværre er der kun 
drenge på det “lille” hold.
Vi træner hver fredag eftermiddag i 5 
kvarter pr. hold, og har hænderne fulde 
selv om vi er 4 trænere hele tiden. Til 
springgymnastikken skal løftes meget i 
starten for at hjælpe gymnasterne rundt 
i alle springopbygninger.
Det har været rigtig sjovt at træne hold-
ene, og se de store fremskridt der er 
sket for alle - uanset det gymnastiske 
niveau har alle rykket sig meget.
I julen havde vi en “midtvejsopvisning” 
som der var rigtig fin opbakning til. Efter 
opvisningen var der kaffe, saftevand og 
æbleskiver til alle fremmødte.

Igen i vinterferien lavede vi “opvisning” 
- denne gang kun træning - men meget 
intensiv med 2 timer til hvert hold. Vi  
byggede en bane med supertracken, 
så den var hævet ca. 1 meter i den ene 
ende. Det var rigtig godt og det gav 
gymnasterne mere fart og afsæt på 
deres spring.
Vi glæder os meget til at vise hvad 
gymnasterne har lært i løbet af året 
til den årlige gymnastikopvisning 
den 18. marts 2007.

Birgit Bisgaard

Er der en eller flere der er friske 
og har lyst til at blive håndbold-
dommer - så hører vi gerne fra 
dig - vi sørger for uddannelsen.

Kontakt Dorthe Engdal Nørgaard
tlf. 9753 8004

HJÆLP 
Vi mangler dommere !
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ØK ældreidræt...
ØK er en aktiv idrætsforening for børn 
og unge - det ved alle - men at den også 
dækker aldersgruppen fra 60 - 90 år,
tror jeg ikke, der er så mange der tæn-
ker over.

Hver fredag formiddag samles vi en 30-
35 mænd og kvinder i alderen fra 60 år 
og opefter - den ældste lige pt. er vist 
86 år. Vi starter kl. 9.30 med opvarm-
ningsgymnastik. Kl. 10.00 starter de 
forskellige aktiviteter: Badminton, boc-
cia, kroket, bob og som noget helt nyt 
kan vi også lære - den for os ældre så 

svære kunst - at bruge en PC. Oppe i 
klubhuset sidder Sonja og Judy klar 
ved 2 computere (udlånt af ældre-
mobiliseringen) til at hjælpe. Kl. 10.30 
er der kaffepause, hvor verdenssitua-
tionen bliver vendt - og vi synger et par 
sange. Kl. 11.00 er vi klar til endnu en 
times aktiviteter. Efter fælles oprydning 
kl. 12.00 går vi hjem - efter en god for-
middag med motion for både kroppen 
og hovedet samt ikke mindst et socialt 
samvær.

Birtha Knudsenkan vi også lære - den for os ældre så 
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Judohold i Tyskland
I weekenden den 3. og 4. februar var 
ØK's judo-hold til Neujahrsturnier i 
Rendsburg, Tyskland. Det var 24. gang 
turneringen blev holdt, og 3. gang at 
ØK's judohold var med.
I år var der hele 9 kæmpere der tog ud-
fordringen op, Jaquin Bækgaard Panos, 
Nickolai Kristiansen, Emil Snebang 
Poulsen, Jonas Baake, Anne Olesen, 
Daniel van Bolhuis, Mikkel Kalhave, 
Jonas Fihl Rafn og Peter Kalhave.
Turneringen startede lørdag eftermid-
dag med de "store" (14+). Vi havde 
ingen deltagere i denne gruppe, derfor 
brugte vi dagen til at vænne os til den 
hektiske stemning der herskede i hal-
len. Der kæmpes nemlig på 4 måtter 
på samme tid. Så publikum, ventende 
kæmpere og forældre m.fl. kan godt 
give en del larm!
Efter indkvarteringen var vi ude at spise 
på kroatisk restaurant og havde en 
rigtig hyggelig aften.
Om søndagen var det vores tur. Kæm-
pere blev inddelt efter vægt og alder, 
så alle møder cirka lige stærke mod-
standere. De mindste startede (u/11): 
Joaquin, Nickolai, Emil, Jonas og 
Anne, var alle med for første gang til 
turneringen i Tyskland, så de var noget 
spændte.
Anne var den første på måtten og 
lige som Joaquin endte hun på en flot 
4. plads. Emil var lidt uheldig og kom 
til skade med armen, hvorefter han 
stoppede. Jonas kæmpede sig til en 
flot sølvmedalje og Nickolai snuppede 
førstepladsen i sin pulje.

Tiden mellem kampene blev brugt til 
at lege, spille kort og spise friskbagte 
vafler fra kiosken.
Om eftermiddagen var turen kommet 
til de sidste 4 (u/14). Selvom de mødte 
rigtig dygtige modstandere og tabte 
nogle kampe, fandt Peter og Daniel 
alligevel modet til at kæmpe til sidste 
kamp. Især Peter gav flot modstand, 
selvom hans modstandere var en del 
mere erfarne. Mikkel gjorde en fin ind-
sats og fik en velfortjent guldmedalje. 
Jonas Fihl måtte desværre udgå efter 
2. kamp. Daniel fik tilkæmpet sig en 3. 
plads.
Efter uddeling af medaljer (2 guld, 1 
sølv og 2 bronze) og flotte deltagerbe- 
viser, tog vi, mættet af alle indtryk, 
hjem. Det var en flot tur - mon ikke vi 
skal afsted igen til jubilæumsturnerin-
gen næste år ?
Tak til ØK's venner, medrejsende 
forældre og kæmpere. En varm tak til 
Frank og Helena (trænere) for deres 
store engagement.

Dirk van Bolhuis (Daniels far)

Se flere billeder på side 15
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Ministævne og Julebrag
Ministævne den 25. november
I november havde håndboldafdelingen 
et ministævne i Ørslevkloster Hallen - 
der var tilmeldt 7 hold. Der blev spillet 
håndbold på bedste vis og alle kom 
hjem med et flot julekrus. I pauserne 
var der arrangeret juleklip- og klister i 
cafeteriet - det blev flittigt brugt.
Et godt og velbesøgt arrangement.

Julebrag i hallen den 3. december
Vi startede dagen med rundstykker og 
kaffe til de morgenfriske - dem der kom 
senere fik hjemmebagte kager, bagt af 
dame/junior - pigerne.
Alle vore hold  havde hjemmekampe, 
så i løbet af dagen så vi meget flot 
håndbold og spændende kampe!
ØK’s support underholdte flere gange i 
løbet af dagen med festlige indslag, så 
som kartoffelløb, flødebollespisning og 
dans!

Hele dagen kunne der købes lodder til 
Amerikansk lotteri og der var mange 
flotte præmier.
Heldigvis var der dagen igennem 
masser af tilskuere - forældre, bedste-
forældre og andre interesserede havde 
fundet vejen til ØK-hallen den dag.
Spillere, ledere og publikum havde en 
forrygende dag.



8 Hovedsponsor:



9Hovedsponsor:

Så er vi kommet i gang igen, i år under 
vingerne af Michael Hansen og Jimmy 
Brammer. 
Vi er blevet introduceret for en ander-
ledes og ret så inspirerende trænings-
form - meget teknisk betonet, noget 
som jeg føler folk har taget godt imod. 
Beklageligvis er vi for få til træning, no-
get som vi håber meget på, der bliver 
bedre, i takt med at græsset bliver 
grønnere.. Vi har besluttet at gå over til 
blot at træne en gang om ugen - hver 
onsdag. Dermed håber vi, at mange 
vil yde en ekstra indsats for at møde 
op denne dag. Det skal jo fortsat være  
sjovt at møde til træning, så hellere 
14-16 spillere en gang i ugen, end 6-
7 stykker to gange. Jo flere til træning, 
jo mere intensitet, og langt større mu-
lighed for at lave nogle sjove og inspi-
rerende øvelser. Desuden bliver det so-
ciale aspekt i og efter træningen langt 
bedre.. 
Vi arbejder hårdt for fortsat at kunne 
stille to seniorhold, trods det at nog-
le enkelte desværre har meldt fra. Vi 
håber, at man vil revurdere situationen, 
og møde op igen. I denne situation må 
vi stå sammen og gøre hver vores for, 
at vi fortsat kan have to hold i Ørslev-
kloster. Med kun ét hold er det svært at 
ramme bredden, og det vil være skam-
meligt, set i det perspektiv at der om få 
år forhåbentligt kommer større årgange 
op. 
En stor opfordring til nye og gamle 
spillere om at møde op, vi har brug for 
ALLE -  uanset niveau. 

Drenge skal huske at lege - også selv 
om de er blevet voksne!  
Træning hver onsdag 19.00 - 21.00 
Thomas

Træningstider ungdomsafdelingen:

Sandkasse, årg. 2002/03
Torsdage kl. 17.00-18.00 (start 24/3 kl. 9.30) 

Poder, årg. 2001
Torsdage kl. 16.30-17.30 (start 24/3 kl. 9.30)

Mikro, årg. 2000
Lørdage kl. 9.00-10.00 (start 24/3 kl. 9.00)

Mikro drenge, årg. 1999
Onsdage kl. 17.30-18.30 (start 24/3 kl. 9.30)

Miniput piger, årg. 1998-99
Torsdage kl. 16.30-17.30 (start 24/3 kl. 9.30)

Miniput drenge, årg. 1998
Mandage kl. 17.00-18.15 (start 24/3 kl. 11.00)

Drenge, årg. 1995-97
Mandage og onsdage kl. 17.00-18.30
(start 10/3 kl. 10.00)

Piger, årg. 1995-97
Mandage kl. 16.30-17.45 (start 24/3 kl. 11.00)

Drenge, årg. 1993/94
Tirsdage og torsdage kl. 17.30-19.00
(start 10/3 kl. 10.00)

Piger, årg. 1993/94
Mandage kl. 18.30-19.30 (start 24/3 kl. 11.00)

Piger, årg. 1990/92
Tirsdage og torsdage kl. 17.30-18.30
(start 24/3 kl. 11.00)

Junior og Ynglinge HØK - træningen er startet

Nyt fra seniorafdelingen...
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Et spændende forår...
Optimering af børns sikkerhed 
i forbindelse med fodboldkampe
Denne overskrift dækker over, at ØK´s 
børne- og ungdomsafdeling er kom-
met med i et projekt mellem DIF (Dan-
skIdrætsForbund) og Tryg Forsikring. 
Projektet går ud på, at få trænere og 
forældre til at bruge selepuder til alle 
børn under 135 cm, når børnene køres 
ud til turneringskampe. Såvel DIF som 
Tryg Forsikring har oplevet massive 
problemer med at få ”selepude-reglen” 
indført, hvilket jo er rystende, når man 
tænker på, at det gælder børns sikker-
hed. Jeg har valgt at takke ja til at være 
med i projektet, da forældre og træ-
nere sidste år tillige oplevede, at det 
var svært at få ”de kørende forældre” 
til at forstå vigtigheden af brugen af se-
lepuder samt svært at få selepuderne 

udleveret fra nogle af ”de afleverende 
forældre”. ØK er i projektgruppen sam-
men med en by-fodboldklub, der har 
problemer med at ikke alle forældre 
har en bil, de kommer på cykel og har 
således ingen selepude m.v. 
Projektperioden er april, maj og juni, og 
for børnehold med spillere, som måler 
under 135 cm, vil I komme til at høre 
meget mere om projektet.

Alkohol, værdier, stoffer,  
socialansvar, pædofili, mobning
Dette bliver emner, som vi kommer 
til at arbejde med her i foråret og hen 
i efteråret. Og jeg håber, at mange 
spillere, forældre, udvalgsmedlemmer 
og andre, som har deres daglige gang 
i ØK vil være aktive deltagere i denne 
debat. Formen vil I høre nærmere om, 

Vi starter hvor vi sluttede:
7 mands fodbold - ingen træning - ingen træningskampe.
 
Vi spiller for sjov eller rettere: Vi gør ALT for at vinde, idet vi prøver at spille 
efter konceptet: TAB OG VIND MED SAMME SIND !  
(Selvom det er svært, når vi taber til Ørum og Højslev Kirkeby).
Vi hygger os, og alle som har lyst til at spille, er meget velkomne til at kontakte 
mig. Det er ingen must at have spillet fodbold før, men man skal have lysten til 
at løbe, stærkt og meget - og at kæmpe for en sejr.

Rikke Østergaard, tlf. 9753 8318 - kv.rik@sygeplejeskolen.com
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men indholdet bliver vedrørende oven-
stående. Jeg mener, at alle emner er 
yderst relevante at drøfte, når vi har 
med børn og unge at gøre. Dette er ikke 
for at male fanden på væggen, men et 
håb om at være på forkant og et håb 
om, at vi kan præge vore unge i den 
rigtige retning. Mange trænere tilbring-
er mange timer med deres spillere om 
ugen, og måske vil trænerne være de 
første, som hører eller ser ”noget”. Så 
hvorledes takler vi disse problema-
tikker? Hvor stort et ansvar har man 

som træner? Hvordan kan forældre 
gruppen bruges? Sker det kun i de 
store byer eller kan/vil det også ske i 
ØK? Dette er blot nogle få spørgsmål, 
som jeg har stillet. Du sidder måske 
med helt andre spørgsmål, som har lige 
så stor relevans?

Rikke Østergaard
Børne- og ungdomskonsulent, 
fodboldafd.

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 - Inge & Per 

Helle & Frank - Aase & Henning - Bente & Lars

Trækning i december 2006:
nr. 62- 200 kr.
nr. 1 - 100 kr.

nr. 19+5+83+39 - 30 kr.

Trækning i januar 2007:
nr. 51 - 200 kr.
nr. 31 - 100 kr.

nr. 77+65+60+2 - 30 kr.

 ***** GENERALFORSAMLING *****
i ØK’s Venner finder sted 

mandag den 12. marts kl. 19.30 i klubhuset. 
Alle er velkommen.
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v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

En fodboldoplevelse...
Mit barnebarn, Simon, som bor og spill-
er fodbold i Århus, var på ferie hos os 
i sommeren 2006. På grund af mang-
lende spillere, tror jeg, fik han lov til at 
spille med på ØK’s hold i en turnering. 
De første kampe gik ikke så godt, så det 
var ikke en flok optimister som skulle ud 
i en sidste dyst. Jeg fik en snak med 
drengene, og drillede dem lidt. Inden 
de gik på banen, sagde jeg til Simon: 
“Vi skal måske have penge på bordet?” 
Mit tilbud var 5 kr. for det første mål, og 
dobbelt op. Om det var det, der satte 
gang i spillet, ved jeg ikke - men der gik 
ikke mange minutter før den første sad 
i nettet, med Simon som scorer og der 
røg en strakt arm i vejret med ordene: 
“Så røg der en femmer, bestefar!”

Så tror jeg nok der gik dreng i mig, jeg 
blev vist lige så ivrig som drengene. Jeg 
heppede godt på dem og efter et par 
minutter sad bolden igen i målet - også 
med Simon som scorer. Inden halvle-
gen skulle det blive et tredje mål - igen 
med Simon som scorer. Anden halvleg 
blev målløs, men en god kamp af alle, 
som var godt røde i kinderne efter den 
hårde dyst. 
Simon fik sit velfortjente honorar - en 
glad dreng og en stolt bestefar.

Peder Frederiksen 
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Nyt fra fodbold...
Den nye fodboldsæson står for døren. 
For nogle hold er den sågar allerede 
godt i gang, se bl.a. ”Nyt fra seniorafde-
lingen”. Holdene i HØK-samarbejdet 
- juniorer og ynglinge - er ligeledes for 
længst trukket i fodboldstøvlerne. For de 
øvrige hold i børne- og ungdomsafde-
lingen går det løs i løbet af marts. 
Listen med træningstider og trænings-
start kan ses på side 9. 
Vi håber, at rigtig mange børn, unge og 
voksne i alle aldre har lyst til at spille 
fodbold i år. 
Har man ikke spillet før, er man meget 
velkommen til at være med til træning 
nogle gange, før man bestemmer sig. 
Vi er en lille klub, der sætter pris på alle 
spillere, hvor der er plads til forskel-
lighed, leg og hygge. Det er aldrig for 
sent at starte med fodbold, så tag din 
ven under armen og mød op.  
I den kommende sæson kan vi glæde 
os over en række nye trænere men 
også gengangere fra tidligere år, der 
alle vil gøre deres bedste for, at spil-
lerne får en god oplevelse. ØK's træ-
nere har været på 2 kurser her inden 
sæsonopstart, så de er toptrimmede til 
at løfte opgaven.

I fodboldudvalget er der i løbet af vin-
teren kommet nye medlemmer med føl-
gende ansvarsområder:
Thomas Vroue:  Formand, Høker Cup, 
ØK Open
Niels Aage Markussen:  Ungdom og 
HØK 

Ryan Johannesen: Senior, JBU/DBU, 
hovedbestyrelse
Carsten Jakobsen: Damer, Høker Cup 
Lene Baake: Økonomi og sekretær 

Som tidligere omtalt er fodboldafdelin-
gen yderligere blevet styrket af en ung-
domskonsulent - Rikke Østergård, som 
vil have sin egen side her i ØK Nyt.
Vi er midt i et jubilæumsår, og det vil 
man også kunne mærke i fodboldafde-
lingen. Først og fremmest skal man 
allerede nu sætte kryds i kalenderen 
ved den 23.06.07, hvor vi har ”et brag 
på plænen” med fodboldkampe og ak-
tiviteter for store og små fra morgen til 
aften. Husk at varsko bedstemor og 
bedstefar, onkler og tanter, venner og 
bekendte, naboer m.fl.
I den forbindelse bringer vi også en 
”efterlysning”: Er der nogle, der ligger 
inde med fotos, avisartikler, rekvisit-
ter (herunder gamle fodboldstøvler og 
trøjer etc.) eller lign. fra ”gamle ØK-
dage”, så vil vi gerne låne disse til en 
udstilling i hallen.

Til sidst er der vist kun at sige: 
Vi ses til træning i ØK!
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ØK/OPEN 2007...
En hektisk weekend stod for døren den 
3. og 4. februar - badmintonafdelingens 
store stævne ØK-OPEN skulle afvikles 
- denne gang med et deltager antal, 
der gjorde at det hele kunne foregå på 
hjemmebane i ØK-hallen.
Efter opstilling fredag aften, var afdelin-
gen klar til afvikling lørdag morgen - og 
alt gik som planlagt: Ingen protester, in-
gen skader, søde forældre og dygtige 
unge badmintonspillere. Stævnet fort-
satte søndag og ved 21-tiden kunne 
udvalget trække sig tilbage fra hallen 
med et tilfreds smil om munden.
"Vi vil gerne sige tak for den store op-
bakning fra de deltagende klubber - til 
alle hjælpende hænder og ikke mindst 
til alle vore velvillige sponsorer." udtaler 
formand Morten Nielsen "Vi forventer et 
pænt overskud, der bl.a. vil blive brugt 
på at sende vore spillere til stævner i 
andre klubber."
Afdelingen holder igen begynderstævne 
sidst på året - og er selvfølgelig tilbage 
i 2008 med ØK-OPEN.

Flg. ØK-spillere blev medaljetagere:
U13 B HS bronze til Andreas Hørup
U13 B HD guld til Andreas Hørup og 
Jacob Antonsen
U13 C HS sølv til Simon Rasmussen
U13 C HD guld til Simon Rasmussen 
og Jonas Søe Kjelde
U13 D HS sølv til Christian H. Nielsen
U13 D HD guld til Christian H. Nielsen 
med X-makker Henrik Nissen fra Nr. 
Søby og her blev til sølv til Jesper N. 
Jensen med X-makker Emil Nørgård 
fra Glyngøre
U15 B HS bronze til Emil Crone Ras-
mussen
U15 B HD bronze til Emil Crone Ras-
mussen og Rasmus Strøm Sørensen
U17 A DS bronze til Marianne Nielsen
U17 A DD sølv til Marianne Nielsen 
med X-makker Mie Søndergaard fra 
Viborg

ØK-spillere til  
Landsmesterskaberne

I forbindelse med 
DGI's NordVest mesterskaber 
har 4 spillere i U13 kvalificeret 

sig til at deltage i 
Landsmesterskaberne
der foregår i Fredericia.

Spillerne er Andreas Hørup og 
Jacob Antonsen samt 
Simon Rasmussen og 

Jonas Søe Kjelde

Vi ønsker dem go' vind



15Hovedsponsor:

Glimt fra 
ØK-OPEN 

2007

Anne Olesen og Rune Skovgård vandt 
sølv i deres første mixstævne i badminton 

- det var til DGI NordVest Mesterskaberne.

Anne Olesen og Rune Skovgård vandt 
sølv i deres første mixstævne i badminton 

- det var til DGI NordVest Mesterskaberne.

Judoholdet
i Rendsburgi Rendsburg

Anne Olesen og Rune Skovgård vandt Anne Olesen og Rune Skovgård vandt 

DGI-medaljetagere...

APRILS-NAR?
PoulErik Fihl og Frank Jessen 

vil udfordre hinanden i en noget 
usædvanlig duel: En kappestrid 
på ca. 16 km fra Ørum Kirke til 

Undallslund Rasteplads.
Frank skal løbe turen med et 

forspring på 29 min - PoulErik 
skal cykle distancen, men 
kun i 1. gear hele vejen.

Måske skulle heppekoret
lægge vejen forbi 

Undallslund den 1. april ?




