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Weekendtræf på 
Ørslevkloster Stadion

med traditioner og nye tiltag

Klar - parat - kør! 
Hård kamp gav 30.000 kr.

Læs inde i bladet
om nyt fra alle
afdelinger...

Hovedsponsor:
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En dyst på cykel...
Hovedbestyrelsen for Ørslevkloster IF udfordrede lokale politikere til en dyst på cykel i
forbindelse med Weekendtræf den 16. august. Kun to politikere turde tage dysten op
mod syv medlemmer af hovedbestyrelsen. Tak til borgmester Per Jeppesen 
og viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard fordi de ”turde”...
En times kørsel på den 1,8 km lange rute og der blev tilbagelagt over 200 km på cykel. 
De enkelte ryttere havde selv været ude og samle sponsorer og der blev kørt 30.000 kr.
ind, som ubeskåret går til idrætsarbejdet i Ørslevkloster IF. 

Idrætsforeningen vil gerne sige tak til de sponsorer som så velvilligt 
har støttet dette arrangement:

SKIVE:
Kaj Ove Madsen
Sanistål A/S
Dansk Revision
Moland A/S
Advokathuset
Coopers
BGB Byg A/S
Chr. Henriksens
Kontormontering
Scantræ
Nordea
Salling Bank
Sparbank Vest
NH Electric
Skive Egnens Dyrlæge
Alm Brand
Roslev Trælast
Anco
Råd&Dåd, Diges
Brdr. Dahl
Entreprenør 
Niels Pedersen
HTH Skive
Thorbjørns svigermor
Brich Tæpper
Daconet
Tømrer Thomas Andersen

HØJSLEV:
Børge Hansen A/S
Slagteren i Højslev
Søby VVS
Allan Kristensen
Socialdemokratiet Højslev

LOKALE SPONSORER:
Jacob Jensen Design
I/S Vangsgaard
Sparbank Vest
Købmand
Peder Frederiksen
KF Tage
Skals Regnskabsservice
“Kærgården”
Kortklubben Senior
Peter Grøn
Jørgen Stisen
PoulErik Fihl
Carsten Jacobsen
Muslingekutteren Sandra
Pedersen L935, Virksund
Morten Nielsen
Murer Henrik Rasmussen
Tømrer Jørgen Skovgaard
Aage Kristensen
Kirsten & Arne Fruergaard
FFU
Hilmars Camping
ØK Auto
Jørgen Døssing

ØK’s dametræner i fodbold
Annie & Peder
Bente & Lars
Søren Bode
Aase & Henning
AnneMette & PoulErik
Jytte & Niels Laigaard
Ella Eriksen
Højgård plante- og løgavl
Lund Video
Focus, Knudby
Ungdomsskolen Tårupgård
Dorthe Ahrendt
Olav Nørgaard

Aage Østergaard
Møbelindustri, Roslev
Skovs Maskinstation
Knud Ring
Valmet, Balling
Elkontakten Bent Grøn
Kr. Kristensen, Næstild
Hem Maskinstation
AB Montage, Selde
Annies Mor i Skjern

Hartly&Møller
Reklamebureau, Viborg
Personalet hos 
Hartly & Møller
Box-Media Viborg
Bi-Tøjet
- se flere billeder på bagsiden
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Hovedbestyrelsen:
Thorbjørn Madsen Formand Tlf. 9753 8675
Kjeld Møller Pedersen Næstformand Tlf. 9753 9021
Jens Martin Skov Kasserer Tlf. 9753 8595
Laila Rafn Sekretær Tlf. 9753 8789
Annie Mortensen Gymnastik Tlf. 9753 8624
Bjørg Slåttelid Håndbold Tlf. 9753 8699
Ole Vangsgaard Fodbold Tlf. 8664 4071
Kirsten Ryttergaard Badminton Tlf. 9753 8005

Redaktion: Thorbjørn Madsen 9753 8675
Kirsten Ryttergaard 9753 8005

Deadline for næste nr.: 15. nov. 2003
Billeder og txt kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk

Oplag: 825 eksemplarer - Bladet bliver husstands-
omdelt i lokalområdet

Hjemmeside: www.oerslevkloster-if.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Nu er sommerferien forbi - håber at alle har haft en god ferie. Hovedbestyrelsen er nu
klar til at arbejde på fuld kraft igen.

Arbejdsgruppen for legepladsen mangler nu kun en byggetilladelse fra Skive
Kommune. Når den kommer går arbejdet igang. Vi håber der er mange frivillige som
vil hjælpe, så pengene rækker længere. De som vil give en hånd med, kan kontakte
Joan Skovgaard eller Laila Rafn.

Der arbejdes fortsat på ombygning af omklædningsrum. Der er mange gode ideer og
forslag vi skal have diskuteret - men håber vi snart vil komme frem til et godt resultat.

Vedr. emnet pædofili er vi igang med at kontakte alle trænere og ledere, som arbejder
med unge under 18 år. Det har indtil videre ikke givet nogle problemer, alle er positive
overfor undersøgelsen.
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Judo Sommerturnering
Den 14. juni afholdte Judoafdelingen i Ørslevkloster Idrætsforening for
første gang sommerturnering i Ørslevkloster Hallen. Stævnet henvendte sig
primært til begyndere, piger og drenge fra 6-17 år og der var deltagere fra
Ørsø, Jerslev og Aalborg.

I vægtklassen -30 kg deltog 5 kæmpere, hvor debutanten Jonas Fihl, ØK, gik
ubesejret gennem alle 4 kampe med max point, og dermed sikrede sig
guldmedaljen. 
I klassen -35 kg var Kristoffer Ambeck, ØK - ligeledes dubutant - og Christian
Møller, ØK, kommet i en svær pulje, som bl.a. omfattede rangerende guld og
bronzevindere fra DM i april. Begge judoka var gennem flere hårde kampe,
hvor Christian Møller dog sikrede sig bronzemedaljen.
Klassen -40 kg var med deltagelse af 6 kæmpere heraf 3 lokale, Tobias Holm
og brødrede Olav og Gorm Smidt-Jensen, som ligeledes debuterede. Efter
flere svære kampe, som blev domineret af de lokale kæmpere, blev plad-
serne fordelt med guldmedalje til Olav Smidt-Jensen, sølv til Tobias Holm og
bronze til Gorm Smidt-Jensen.
Stævnet indeholdt også en åben klasse for pige ungdom, hvor der desværre
kun var tilmeldt 2 kæmpere, som kæmpede bedst ud af 3. Helena Møller,
ØK, sikrede sig guldet ved at vinde begge kampe.
Klassen -60 kg. mix var med kun 3 tilmeldte og uden lokal deltagelse. Klassen
blev vundet af Nanna Skaarup, Jerslev.
Klassen -81 kg. mix var med deltagelse af 3 kæmpere, heraf lokale Oliver
Krogh og Helena Møller. Oliver Krogh gik ubesejret gennem begge sine
kampe og sikrede sig dermed guldmedaljen. Helena sikrede sig sølvmedaljen
ved at sende den noget tungere Kim Pedersen, Jerslev, til ippon.

Fra de deltagende klubber
og dommere var der stor
ros til stævneafviklingen og
opfordring til gentagelse af
en sådan sommerturnering.
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Kom og vær med

JUDO FOR DRENGE OG PIGER
Træning hver torsdag i Ørslevkloster Hallen

6-12 år kl. 15.45 - 17.00

13-18 år kl. 17.00 - 18.00

Prøvetime: Hver torsdag i september!

Her kan du høre om hvad judo egentlig er 

og prøve nogle greb og kast. 

I begyndelsen er normalt sportstøj fint 

(lange træningsbukser eller leggings, gammel sweatshirt)

Har du spørgsmål er du velkommen til at komme til

træningstiderne eller ringe til Frank Baake, tlf. 9753 8899
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Mangel på
håndbolddommere...
Bliv “grå” håndholddommer...

Der er stor mangel på håndbolddommere, og dette betyder blandt andet, at vi i klubberne

fra denne sæson selv skal finde “grå” dommere til at dømme vore lilleput-kampe.

Den tid man skal bruge for at blive “grå” dommer er, at man EN aften kan deltage i et kur-

sus, hvor lilleput-reglerne bliver gennemgået, så du er godt rustet til at gå på banen for at

dømme. Det ligger endnu ikke helt fast, hvornår disse kurser afholdes, men hvis du er inte-

resseret kan du kontakte en af håndboldudvalget, som er behjælpelig med tilmelding osv.

Efter at have deltaget i kurset, drejer det sig om ØK’s lilleput hjemmekampe, som skal døm-

mes og det vil sige 5 kampe i efteråret og 5 kampe i foråret. Så hvis der var et par stykker

som vil påtage sig dette, er det et begrænset antal kampe det drejer sig om.

Bliv “sort” håndbolddommer...

Alle over 15 år kan blive håndbolddommer på en dag - dette er en af overskrifterne på JHF’s

hjemmeside. Hvis du har lyst til at blive dommer, er det bare at kontakte håndboldudvalget,

som så sørger for tilmelding.

Som det fremgår af ovenstående er der altså stor mangel på håndbolddommere og i sidste

sæson betød det, at vi til nogle kampe simpelthen fik besked om, at vi selv skulle sørge for

at få dømt kampene.

Derfor vil vi gerne fra håndboldudvalget opfordre til, at interesserede melder sig som dom-

mere, for at vore ungdomsspillere og kommende seniorer, fortsat kan få dømt deres kampe!
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JUDO-HOLDET TIL FÆLLESTRÆNING I SKIVE

HÅNDBOLD 2003/2004
Træningstider i Ørslevkloster Hallen:

Tirsdag:
17.00-18.00 Pige-lilleput (årgang 93 og 94)

Start 2. september
18.00-19.30 Dame-ynglinge (årgang 84 til 88)

er startet - nye spillere er meget velkommen
19.30-20.30 Piger (årgang 88, 89 og 90)

Start 2. september
20.30-22.00 Herre-ynglinge (årgang 84 til 88)

Start 2. september

Torsdag:
17.30-18.30 Mini-spillere (årgang 95 og yngrer)

Start 27. september
18.30-19.30 Drenge-puslinge og Lilleput (årgang 90 til 94)

Start 4. september
18.30-19.30 Piger
19.30-20.30 Pige-puslinge (årgang 91 og 92)

Start 4. september
20.30-22.00 Dame-ynglinge

Vi håber der møder mange både gamle og nye spillere op,
for igen i år at få en masse gode håndboldoplevelser.

Første måned er gratis, så selvom du er i tvivl om håndbold 
er noget for dig, så mød bare op og PRØV!

Håndboldudvalget
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Fodboldafdelingen
Sparbank Vest Cup
Alle hold i ungdomsafdelingen er nu så småt gået igang igen efter en velfortjent som-
merferie til både trænere og spillere. 
Vi havde alle hold til Sparbank Vest Cup søndag den 15. juni i Stoholm. Det var en rig-
tig god dag for alle holdene. Tre hold fik en fin pokal med sig hjem - det var miniput-
pigerne, lilleput-drengene og drengene. Alle spillere fik desuden en personlig medalje
og et gavekort til McDonald.
Mange forældre havde også fundet vej til Stoholm for at støtte poderne. Først på da-
gen var der det fineste vejr til arrangementet men ud på eftermiddagen begyndte det
at regne.
Det eneste der var at klage over til stævnet var kiosk-bemandingen, som var ekstrem
dårlig. Der var kun to unge piger til at betjene ca. 500 børn og forældre når de skulle
have stillet tørst og sult. Undertegnede stod selv i kø 40 min for at købe en fransk hot-
dog! Børnene kunne simpelthen ikke nå at handle imellem deres kampe - det var for
dårligt af arrangøren. Vi har påtalt det og håber så på at det er bedre næste gang der
bliver holdt Cup i Stoholm.

Hinnerup Cup
Vi i fodboldudvalget havde i år lagt op til at der skulle være et eller andet i ØKIFs fod-
boldafdeling som “slog et slag for det sociale” i ungdomsafdelingen. Vi besluttede os
så for at tilbyde alle trænerne at deltage i en eller anden Cup - børnene skulle selv be-
tale lidt dertil og resten af midlerne søgte vi om hos FFU og ØK’s Venner - som velvil-
ligt bidrog til at vi kunne deltage i årets Hinnerup Cup med fire hold. Dette vil vi gerne
sige tak for.
De fire hold drog afsted fredag den 1. august med bus fra ØK kl. 15.00. Lilleput-pigerne
sammen med Christina og Alex, Lilleput-drengene med Niels Aage, Pigerne med Mona
og Flemming samt drengene sammen med Jørgen. Niels Aage var afsted sidste år med
et hold, og havde kun rosende ord om Hinnnerup Cup - derfor valgte vi dette, og det
har vi ikke fortrudt - det var virkelig et godt arrangement. Alt klappede, de fire hold
fra ØK boede dør om dør på skolen lige op til fodboldbanerne og diskoteket.
Forældre og søskende havde mulighed for at campere ved banerne, hvilket der ikke var
mange fra ØK der benyttede sig af (ærgerligt). Forplejningen af spillere og trænere var
i top og campisterne kunne købe mad samme sted, til særdeles fordelagtige priser.
Tre ud af de fire hold vendte hjem med medaljer, så det var jo en ekstra gevinst ved at
tage af sted.
Fodboldudvalget vil her igennem godt rette en tak til trænerne for at de ville bruge
deres fritid sammen med børnene på denne sociale og oplevelsesrige tur.
Læs mere på side 13...
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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
Ryan & Susanne - Per & Inge - Kirsten & Flemming - Ulrik & Bente - Dorthe

Trækning i juni:
nr. 38 - 200 kr.
nr. 75 - 100 kr.

nr. 3+62+80+4 - 30 kr.

Trækning i juli:
nr. 92 - 200 kr.
nr. 85 - 100 kr.

nr. 36+57+9+49 - 30 kr.

Trækning i august:
nr. 48 - 200 kr.
nr. 56 - 100 kr.

nr. 63+66+7+11 - 30 kr.

Næste sæson
Fodboldudvalget står nu over for at skulle planlægge næste sæson. Vi skal have styr på
de ny hold, hvilke trænere vi har at gøre med og nye bestyrelsesmedlemmer.
Har du lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde for en velfungerende klub og samtidig
få indflydelse på hvad der foregår sådan et sted.... så sig endelig til og kontakt gerne
en af os...

Fodboldudvalget 2003:
Formand Ole Vangsgaard - tlf. 9664 4071
Næstformand Ejvind Ramsdal - tlf. 9753 8508
7-mands dommeransvarlig 
Peter Grøn - tlf. 9753 9765
Seniorafdelingen 
Tommy Bendtsen - tlf. 2040 5081
Ungdomsafdelingen
Lone Rasmussen - tlf. 9753 8112
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Talenttræning - fodbold
Vi har haft Vibe Lund og Dorthe Jakobsen til talenttræning for U14 piger.
Det foregik i Hurup mandag den 11. august. De skulle møde omklædte kl. 18.00 sam-
men med 33 andre piger og træne til kl. 20.30, så det var nogle trætte piger vi fik med
hjem. I alt var der 80 piger som reduceres til 25. Den næste træningssamling er i Skive
den 8. september. Derefter begynder udskillingsløbet - så må vi jo se hvor langt de kom-
mer. Men bare det at være med er en oplevelse - for de lærer en masse andre ting og
andre piger at kende. 
Så HELD OG LYKKE, Vibe og Dorthe - gør jeres bedste! Mere kan man ikke forlange, for
så har I det mindste prøvet.
Mona og Flemming

I år er der et helt nyt tilbud i gymnastikafdelingen

DRENGE 
GYMNASTIK

for drenge fra 2. klasse og opefter
under ledelse af Thorbjørn Knudsen

Træning hver mandag kl. 16.00-17.00
første gang mandag den 15. september
i gymnastiksalen på Ørslevkloster Skole

NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT

NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT
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NU BEGYNDER DEN NY
GYMNASTIKSÆSON I ØKIF

Træningstider i gymnastiksalen på Ørslevkloster Skole:

Far, mor og barn:
Tirsdag den 16. september kl. 17.00-18.00 (Pris 275 kr.)

Leder: Linda Grøn og Helle Kudahl

Puslinge:
Torsdag den 18. september kl. 16.00-17.00 (Pris 200 kr.)

Leder: Thorbjørn Knudsen. Hjælpetrænere: Nanna og Maria.

BH - 2. klasse:
Onsdag den 17. september kl. 16.00-17.00 (Pris 200 kr.)

Leder: Bente Skov. Hjælpetræner: Janni

Drenge Springgymnastik for drenge fra 2. klasse og opefter:
Mandag den 15. september kl. 17.00-18.00 (Pris 200 kr.)

Leder: Thorbjørn Knudsen

3. - 5. klasse:
Onsdag den 17. september kl. 17.30-18.30 (Pris 200 kr.)

Leder: Bente Løvig, Bine Skov og Morten Kjeldal

Ungdomshold 6 klasse og opefter:
Mandag den 15. september kl. 18.30-20.30 (Pris 250 kr.)

Leder: Thorbjørn Knudsen

Herregymnastik:
Mandag den 15. september kl. 20.30-21.30 (Pris 350 kr.)

Leder: Thorbjørn Knudsen

Step:
Tirsdag den 16. september kl. 19.00-20.00 (Pris 350 kr.)

Leder: Mette Kjeldal
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Hinnerup Cup 2003
Vi startede med at køre med bus til Hinnerup. Vi sov i et klasseværelse sammen med
Lilleput-pigerne. Om lørdagen var vi til diskotek. Vi syntes maden var god. Vi var også
i badeland. Vi kom i finalen, men tabte den og fik en flot andenplads. Vi kunne godt
tænke os at komme til Hinnerup Cup igen.
Rosa, Helle og Rikke

Fredag den 1. august tog vi med bus til Hinnerup hvor vi skulle sove på en skole. Om
aftenen spillede vi kamp kl. 19.55. Om lørdagen spillede vi kl. 10.10 og kl. 14.20. Efter
den sidste kamp var vi i badeland. Om aftenen var vi til diskotek. Det var sjovt. Om søn-
dagen var vi kommet i semifinalen i D-puljen. Vi spillede kl. 11.00. Da vi havde spillet
2x20 min skulle vi ud i GoldenGoal, hvor Vibe scorede efter 10 sek. Næste kamp tabte
vi desværre, men vi fik en flot anden plads. Det var vi godt tilfredse med! Det var en
god tur vi godt kunne tænke os at gentage næste år!!!
Line, Vibe, Catrine og Dorthe
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Har du lyst til at spille BADMINTON ??? - så kom til 

GRATIS PRØVETIME
ONSDAG DEN 3. SEP. KL. 16-17

i Ørslevkloster Hallen. 
Du er mellem 5 og 18 år og du skal kun medbringe shorts, T-shirts 

og et par indendørs kondisko - Vi har ketcher og bolde.

Trænerne i denne sæson er Keld Burchardt og Max Bojsen 
- med hjælp fra et par unge hjælpetrænere.

Når du spiller badminton træner du en time hver mandag eller onsdag. 
Derudover er der tilbud om ekstra træning for dem, der ikke kan få nok af 

badminton. Vi deltager i turnering under DGI eller DBF 
- så har du lyst, kommer du med ud og møder andre spillere fra andre klubber.

Du vil også blive tilbudt stævner.

Badminton i ØK er dygtige trænere - Træning og kampe på alle niveauer
samt et godt socialt liv, hvor vi har det sjovt med hinanden.

Til motionister:
Ring til Kirsten 
tlf. 9753 8005
om evt. ledige tider...
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Tak til sponsorer i forbindelse
med Bingo-Gå-Tur
Skive Leg & Hobby
Jungs Boghandel

4K Beton
Højslev MiniSalon

ØK-Auto v/Thorkild Jensen

...og tak til “mad”sponsorer:
Palle Knorr Kristensen, Hald

Højslev Bageri
McDonald

Tak til alle jer der på den
ene eller anden måde
har været involveret

i dette års weekendtræf. 
I har skabt oplevelser!

Weekendtræf...
Det var en forrygende weekend, hvor vejret var med os. Der har været tid til at man
kunne hygge sig i sit telt, eller deltage i de mange aktiviteter der foregik på pladsen.
Ingen har behøvet kede sig - det tror vi nu heller ikke nogen har!
Efter at teltpladsen lukkede op fredag, var der Bingo-gåtur med fine præmier. Et nyt
tiltag var aftenens ta-selv-bord, hvor man selv medbragte et eller andet spiseligt. Rigtig
god ide med mange forskellige retter. Da mørket begyndte at falde på var det tid til det
lille natløb. En skattejagt med sørøvere og en snert af det uhyggelige. Godt at mor og
far var med! Senere var der udfordringer i højeste klasse på det store natløb. For dem
der var tilbage på pladsen var der hygge og afslapning - og nogen sagde godnat. 
Lørdag startede med rigtig flot vejr - som holdt hele dagen. Kl. 10 var der gratis rund-
stykker og kaffe for de som havde lyst. Og så var det igen gang i aktiviteterne med alt
fra rundbold, hoppeborg, cykelløb og til faldskærmsudspring og fodbold. Lørdag mid-
dag var der et stort frokost ta-selv bord med alt hvad hjertet kan begære både til store
og små - det var bare lækkert - og så til bare 35 kr. Weekenden sluttede med fodbold
Serie 1. ØK tabte desværre til Måbjerg. ØV!
Alle var vist trætte efter weekendens strabadser, men syntes det var et godt arrange-
ment, som gerne må gentages næste år. Håber alle der læser dette - og som ikke deltog
- syntes det lyder så spændende at de får lyst til at deltage næste år. Det er nemlig no-
get alle kan deltage i, både store og små - her er masser af plads - og den største ud-
fordring ligger i at hygge sig og have det godt!

Se flere billeder på www.oerslevkloster-if.dk



DEADLINE
ØK-NYT 
15. NOV.

Se flere billeder på www.oerslevkloster-if.dk


