
1 ÅRS POKALEN 2009 
 
1 Års vandre pokalen som er skænket af Peder Christian Kirkegaard, gives til en person som har ydet en 
ekstra indsats i løbet af det sidste år. 
 
Der er jo nogle stykker der gør sig fortjent til denne pokal i år…. ! 
 
Men vedkommende som vi har valgt i år, har faktisk ydet en ekstra indsats gennem de sidste 8 år! 
Personen er vel nok den i ØKIF som har det største hold!? Godt 36 årsunger og der kommer stadig flere til!! 
Det skal nok gå siger hun!! 
 
Selvom hun resolut startede med at sige ”det er a livl blævn for gammel te” tog hun rask af sted på kursus, 
og vendte tilbage fuld af liv og højt humør. Jo det gav blod på tanden, så nu lyder det – spændende – det 
kursus vil jeg gerne på,  for ”man skal jo prøve noget nyt”  Og nyt er det så blevet hvor hun gennem mange 
år har serviceret sine medlemmer med arme bøj og stræk, boller og kage, hjemmebag og kaffebryg og 
højskolesang, at hun har startet med tæppe curling! 
-Jo, hun har lovet at fortsætte med ældreidræt mange år endnu, for ældre idræten er det sidste hun 
stopper med ;) 
 
Så…. Marie Stigård….   
  alias        Birtha Knudsen……. 
ER DU KOMMET??? 
birtha er selvfølgelig til banko eller julefrokost i aften, men kommer vist lidt senere!!  
 
Måske kan vi lige fange hende lige inden hun skal ud og danse så hun kan modtage sin velfortjente pokal. 
 
Skal vi give hende en salve!!! 
 
  



FLERÅRIG POKAL 2009 
 
Den flerårige vandre pokal er skænket af Salling Bank og gives til en person som har ydet en ekstra indsats 
gennem flere år. 
 
Vi har kun en  Flerårig pokal … 
 
Og årets person har det ikke været så svær at støve op til i år, det er jo en gammel kenning, fra 
hovedbestyrelsen gennem flere år og perioder!! Utrætteligt stiller hun op og det gør hum stadig når der 
skal præsteres noget ekstra i klubben, bla. nu ved at træde til i håndboldudvalget  !!! 
 
I år har vi givet hende fri så hun kan slappe af sammen med i andre for hun siger jo næsten aldrig ”nej”, 
Men udbryder bare  ”Det må vi da løse”.  
Hun er personen der har fået tingene til at glide som ”var det i olie”, altså..sidste års  ”guldklump”! 
 
igen Laila Rafn …….  
Vil du være sød at komme herop, og modtage pokalen, med tusind tak for dit mangeårige arbejde i 
klubben.  
  



ÅRETS GULDKLUMP 2009 
 

 
Men..vi er ikke færdige endnu.. 
 
Sidste år indførte vi en tung sag ved navn ”Årets Guldklump”. Den vil vi også uddele i år!! Men det er ikke 
en given ting at vi gør det hvert år!! 
 
Transportenaf klumpen har foregået i dybeste hemmelighed…… Og vi har undladt at lade politiet 
ekskortere den her ud da det ville vække for megen opmærksomhed her i menigheden!! Og det ønsker vi jo 
ikke i ØK …vel!? 
 
”Guldklumpen tildeles en værdifuld person for klubben”,  så i år er denne person valgt – ud fra følgende 
kriterier: 
 
En mand, Aktiv, Seriøs, Blæksprutte, Ambitiøs, Vil vinde, Hallen er hans andet hjem!, Han bor praktisk taget 
heroppe. 
 
Han brænder så meget for ØK, at han simpelthen har svært ved at forstå, at andre skal hjem og sove når 
det bliver lyst!! 
 
Jo han er nu altid frisk til at hjælpe, han kan faktisk ikke sige nej, så vi må så sige nej for ham i stedet!!! 
Han skal nødig brænde sit lys i begge ender…… 
 
Han kommer altid frisk og glad. Han laver foldere, træner stabilitetshold, spiller fodbold, fodboldtræner, 
spiller håndbold, håndboldtræner,en kæmpe weekendtræffer, en ØK supporter, webansvarlig, måske 
kortere sagt  - manden med klubbens nok længste titel. Han kan bare ikke lade være….og godt nok for det 
og alle os andre  han har om nogen fortjent denne….  
  
Lars Løvig 
 
Vil du være så sød …….og komme her op og  bære denne guldklump ud! 
 
 


