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Super hyggelig Weekendtræf
med masser af udfordringer...

Råhygge og kanon vejr til Hinnerup Cup



Judosæsonen starter igen den 1. September!
Vi træner ligesom sidste år om tirsdagen i Ørslevkloster-hallen.
kl. 17.00-18.15: Teknik-Træning. 
kl. 18.15-19.30: Power-Træning for alle 
fra 12 år eller min. 4. Kyu (orange). 

Vi glæder os til en rigtig god sæson 2009/2010.
Trænerne - (Frank Baake, Helena Møller)

Jeg startede med at spille fodbold i FK 
Viborg som første års drengespiller i 
2003 og spiller nu på FK Viborgs U-19 
Liga hold.
 En træningsuge består i øjeblikket 
af almindelige træning med holdet 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
fra kl. 16 til ca. 18. Herudover elite-
træning samt nogle gange træning 
med Viasat divisionsholdet.
En almindelige træningsaften kan 
være som følger: Let opvarmning - 
Koordinationstræning - opvarmning-
spil/pasningsøvelse - angrebs-/fors-
varsspil - spil på mål 3 mod 2.
 Elitetræning er en træningssamling 
af udvalgte spillere for holdene U-15 
til U19 og varetages af Steffen Højer 
og Niels Højer.
 Endelig er der kamp i weekenden, 
og vores turnering starter i weekenden 
 

den 15. aug. med Hvidovre hjemme i 
Viborg. Første del af turneringen slut-
ter den 12. dec., og inden da har vi 
spillet mod AB, AGF/Viby, Brøndby, 
Esbjerg, FC København, FC Midtjyl-
land, FC Nordsjælland, HB Køge, Hvi-
dovre IF, Lyngby, OB, Silkeborg, Vejle 
og Aab.
 Fodbold i FK Viborg har givet mig 
mange udfordringer og gode oplev-
elser, her kan nævnes træningslejre 
i udlandet, kampe for Viborgs U-21 
hold, reserveholdskampe, en enkelt 
udtagelse til træningssamling for U-
18 landsholdet samt træningsophold 
med Viasat divisionsholdet i Spanien, 
hvor holdet mødte Zenit Sct. Peters-
borg fra Rusland (på det tidspunkt 
UEFA Cup vindere) - dog uden at jeg 
kom i aktion.
 At spille fodbold i FK Viborg bety-
der også, at der ikke er så meget tid 
til andet, blandt andet må jeg nogle 
gange sige nej til vennerne og fest i 
weekenden med vennerne. FK Viborg 
er tillige ”disciplin” i form af håndtryk til 
alle medspillere og trænere før kamp, 
møde til tiden, ordentlig opførsel og 
sprogbrug på banen.
             Christian Stisen Christensen 

AT SPILLE 
FODBOLD I 
FK VIBORG



Hovedbestyrelsen har holdt en vel-
fortjent sommerferie - og vender tilbage 
med mere nyt i næste nummer af ØK-
NYT. 
 Det forlyder dog fra pålidelig kilde 
at Skive Kommune endelig har givet 
penge til et nyt gulv i hallen.
 OG... så skal ALLE huske at sætte 
kryds i kalenderen den 7. november - 
for der bliver der et brag af en klubfest i 
hallen!

Nyt fra 
Hoved- 
bestyrelsen

Hovedsponsor
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OBS! UNDSKYLD!LUKSUSPROBLEM!Redaktionen beklager at der i dette nummer afØK-NYT er udgået nogle artikler mv. på grund af pladsmangel... 

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær: 
Helle Jessen, tlf. 9753 8068
Gymnastik: 
Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold: 
Margit Døssing, tlf. 9753 9161
Fodbold: 
Ryan Johannesen, tlf. 9753 9253
Badminton: 
Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Redaktion:
Niels Peter Smidt-Jensen, tlf. 9753 8699
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. nov. 2009 - billeder og tekst
kan mailes på kry@kaliber.dk
(Billeder: højtopløselig min. 500 KB)

Oplag: 
ØK-NYT udkommer 4 gange årligt. 
Trykkes i 1100 eksemplarer.
Husstandsomdeles i lokalområdet

Hjemmeside:
www.oerslevkloster-if.dk
webmaster: webmaster:
lars_lovig@yahoo.dk

Til alle der bidrager med 

tekst og billeder til ØK-NYT:

Billeder skal vedhæftes 

mail enkeltvis 
- må ikke pakkes. 

Tekst må meget, meget 

gerne være kopieret/skrevet 

direkte i mail!
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HøkerCup
Høker Cup blev i år afviklet i ØK med 
første fløjt lørdag den 1/8.
 I år med deltagelse af 18 hold fordelt 
på 3 puljer A, B og C. Så hele ugen 
igennem til og med finale-dagen den 
8. august, var der heftig aktivitet på alle 
baner på ØK stadion.  
 Som altid til Høker Cup havde spillere 
og tilskuere mulighed for at købe grillede 
pølser, sodavand og fadøl. I den forbin-
delse vil fodbold udvalget gerne takke 
dem, som hjalp ved servering af dette. 
Mange gengangere fra de foregående 
år. Det havde ikke været muligt at ar-
rangere turneringen uden denne hjælp.  
 Ligeledes havde vi hele ugen igennem 
fået en hoppeborg stillet til rådighed af 
de tidligere medarrangører fra Højslev 
Kirkeby.

Alle rækker bestod af 6 hold, som spil-
lede 9 kampe (3 kampe til hvert hold).
 I C-rækken blev CSKA og Røde 
stjerne finaleklar. I B-rækken var det 
SIK og KVIK, der kunne spille sig i final-
en og A-rækken bød på SIK´s ynglinge 
hold mod Ulbjerg.
 På finale dagen startede ØK`s dam-
er med at spille ”optaktskamp” mod 
Højslev St. damer. Det blev desværre 
et af de sjældne nederlag trods en 
ihærdig og utrættelig indsats - frem for 
alt efter pausen.
 B- og C-finalerne blev spillet på 
samme tid. I B vandt SIK 4-1 og i C var 
det CSKA, der løb med medaljerne, 
med en 3-1 sejr.

 A-finalen blev ikke så lang som en 
normal fodboldkamp. Godt henne i 1  
halvleg begyndte det for alvor at regne, 
lyne og tordne. Derfor blev de to hold 
og dommeren, enige om at slutte kam-
pen.
 Stillingen på det tidspunkt var 2-0 til 
SIK ynglinge, og dermed får de pokalen 
indtil næste år.

Til slut vil fodboldudvalget gerne takke 
Thomas Vendelbo og Ole Hedevang for 
et (som altid forledes man til at sige) fint 
arrangeret Cup og en stor arbejdsind-
sats.
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Stabilitetstræning

MANDAG Kl. 15.30 - 17.00 U-6 til U-8  

TIRSDAG Kl. 16.00 - 17.00 U-10 Drenge 
  U-10 Piger
 Kl. 19.15 - 20.30 U-14/16 Drenge
 Kl. 20.30 - 22.00 Serie 1 Herrer

TORSDAG Kl. 16.00 - 17.30 U-12 Piger
 Kl. 17.00 - 18.30 U-14 Piger
 Kl. 18.00 - 19.30 U-16/18 Piger
 Kl. 19.00 - 20.30 Serie 2 Damer
 Kl. 20.30 - 22.00 Serie 1 og 3 Herrer

Så nærmer tiden sig atter for legen og 
træningen med de store bolde. Sidste 
år var en stor succes med mange unge 
og voksne til træning. Derfor udbyder vi 
igen i år et hold, som starter op d. 7. 
september. Tidspunktet er endnu ikke 
fastlagt, men det bliver formentlig fra 
kl. 19-20.30. Såfremt mange unge ud-
viser interesse for boldene, så laver vi 
to hold.
 Træningen i år vil blive meget alsidig 
og afvekslende. Jeg vil lægge vægt på, 
at vi både får trænet med de store bol-
de, med elastikker, men samtidig får en 
masse smil på læben. Der er plads til 

alle uanset alder. Om du er 15, 30 eller 
60+, så er du yderst velkommen.
 Mener du at din kondition er ringe, så 
er det ingen hindring. 
 I år beder jeg folk medbringe egen 
bold. Har man ingen, så bedes man 
hurtigst anskaffe en selv, ellers kan 
en lånes af mig, som også tages med 
hjem.
 Har man brug for råd angående bold-
størrelse, så tag endelig fat i mig!
 Glæder mig til mange fornøjelige 
mandage med hård træning!

Lars Løvig

HÅNDBOLD TRÆNINGSTIDER  2009/2010

VEL MØDT TIL HÅNDBOLD TRÆNING !!!!!!
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Nyt fra fodboldafdelingen
Ude er godt, men hjemme er bedst. 
Ferie er fint, men fodbold er bedre. 
Velkommen til en ny sæson til alle.
 DBU har med sin ombrydning af sæ-
sonen sat såvel kampfordeler som ud-
valg på en hård opgave med at få sam-
let tropperne til en ny sæson og fløjtet 
kampene i gang allerede en uge efter 
skolestart. Det har givet lidt turbulens, 
men vi håber, at alt efterhånden har 
fundet sin rette gænge. 

Nogle hold har fået nye trænere:
Kichi Sand – U5 mix
Lene Refsgaard, Rikke Østergaard og 
Ida Nielsen – U9 piger
Flemming Lund – U9 drenge
Anna Aggerholm – U10 piger
Peter Boel – U11 drenge
Kristian Kjær – U15 piger
Thomas Vendelboe – Senior
Mens mange “gamle” fortsætter. Bak 
op omkring trænerne, de gør en stor 
indsats.

Siden sidst
Inden sommerferien kunne vi glæde os 
over rekordstor deltagelse til Sparbank 
Cup den 14. juni, som med hjælp fra 
forskellig side blev en stor succes. Ikke 
færre end 97 kampe blev afviklet på 
stadion. Alle kunne takket være vores 
hovedsponsor Sparbank gå hjem med 
en medalje om halsen og en bold un-
der armen. Tak til alle hjælperne – ikke 
mindst bedsteforældre og vore egne 
spillere på U13, U15 og U17.

 25. juni havde vi inviteret alle børne- 
og ungdomshold til en fælles afslutning 
i Nr. Søby Friluftsbad. Det blev ikke 
mindst takket være vejret en dejlig af-
ten, hvor fodboldspillere blev til vand-
hunde. Her fik overskuddet fra Spar-
bank Cup ben at gå på.
 Samme aften kunne vi igen udtrække 
målaktie-vindere. Og i juni blev de 
første opkrævninger udsendt til aktie-
indehaverne. Indtægterne herfra er 
bl.a. gået til nye rekvisitter herunder 
kegler, fodbold-tennis samt forsvarsfig-
urer. En enkelt yderligere nyanskaffelse 
har vi også på bedding.
 I uge 31 havde vi tre hold spillere 
- U15 drenge, U18 piger - med til Hin-
nerup Cup. Alle gjorde en god figur, 
som resultaterne understreger med 1 
guld og 1 sølvmedalje. 
 Takket være Builders Design ved 
Peter Smidt kunne dame-holdet træde 
an i nye spillerdragter, idet førstnævnte 
påtog sig at være ”balle-sponsor”. 
 I uge 32 løb Høker Cup af stabelen, 
se omtale andetsteds i ØK NYT.

Fremover
Ser vi fremad er der adskillige skibe i 
søen. Den 12.09.09 er ØK eks. vært for 
JBUs pigeraketten.
 I øvrigt vil vi gerne opfordre til, at 
man kikker ind på hjemmesiden www.
okif.dk, hvor der er masser af fotos fra 
de forskellige arrangementer, informa-
tioner samt links. Alle er til enhver tid 
velkommen til at komme med input 
hertil.
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Vindere af målaktie-udtrækningen juni 2009
Aktie nr. Gevinst Vinder navn

26 250,- kr. kontant Poul Erik Kristensen
45 - 101 Unilever Værdi 200,- Larsen Fliser - Jonas Mortensen
19 Hancoock 1 ks. vand Annie Dyrby Mortensen
32 - 4 Gavekort 200,- kr. Anexet Kim Nielsen - Per Vroue
118 - 54 Gavekort 100,- kr. Cafe Casa Keld Forsberg - Martin Skovgård
100 - 86 Vin & kaffe Redoffice kontormontering  Henning Kristensen - Ejvind Ramsdahl
3 - 56 - 70 Vin & kaffe Redoffice kontormontering P.C. Kirkegaard - Joan Skovgård - Ena Lysdal
37 - 104 Vin & kaffe Redoffice kontormontering Søren Mortensen - Jens Mortensen
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Pigeraketten
Når pigeraketten, den 12. august 2009, 
letter fra ØK-stadion for at tage 6-12 
årige fodboldglade piger med til fod-
boldoplevelser i rummet, er det med at 
være klar. Det er anden gang, raketten 
lander på ØK-stadion og vores erfaring 
er, at vi får nogle sjove og aktive timer 
sammen.
 Pigeraketten er fodbold på den sjove 
måde for friske piger mellem 6 og 12 
år. På Pigeraketten leger pigerne ”fod-
boldspil i rummet”, med masser af fod-
boldøvelser og sjove lege i selskab 
med andre piger på deres egen alder 
og Pigeraketten er KUN for piger! Det 
er helt gratis for pigerne at være med 
og man kan tage alle de veninder med, 
man har lyst til! Der er ingen krav om 
fodboldstøvler etc.
 Man skal blot møde op når Piger-
aketten lander den 12. august 2009 kl. 
10.00 på ØK-stadion og sørge for at 
være med fra start, så man er sikker 

på at nå at prøve alle de sjove og 
spændende aktiviteter. 
 Pigeraketten blev udviklet i 1997, 
da det fra DBU´s side blev besluttet 
at intensivere indsatsen for at skærpe 
fodboldinteressen hos piger – og det 
har vist sig at virke. Mens medlemstal-
lene i mange andre sportsgrene falder, 
oplever dansk fodbold et sandt boom i 
antallet af pigespillere. Pigefodbold er 
nu den største sportsgren for piger un-
der 19 år.

Vi glæder os til at se jer, 
og husk at ALLE er velkomne, 

såvel øvede som uøvede. 

Spørgsmål kan rettes til 
Joan Skovgård, 9753 8128 el. 
Rikke Østergaard 9753 8318.
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HinnerupCup 2009
Fredag den 31. juli tog ØK’s U15 pi-
ger til Hinnerup. Efter ankomsten til 
Rønbæk Skole udnyttede vi, at der var 
gratis adgang til badelandet lige overfor 
skolen, vi sov på. 
 Alle måltiderne var i den store hal 
ved siden af skolen. Det var dog ikke 
altid vi kunne nå frokosten, da vi også 
skulle spille nogle kampe på Haldum/
Hinnerup Stadion.
 Lørdag den 1. august skulle vi spille 
to kampe tilmeldt i en U18 pulje. For-
middagen bød på noget af en gyser, 
da vi skulle møde ”de store piwer” fra 
ØK (U18 piger). Overraskende, men 
fortjent, vandt vi kampen 1-0! Bagefter 
skulle vi møde Odense i en kamp, der 
desværre endte 1-0 til modstanderne.. 
Øv, øv! Imellem kampene bakkede vi 
selvfølgelig U18 pigerne op med di-
verse slagsange. 
 Senere på dagen ventede endnu 
en tur i vandet + diskotek om aftenen. 
Selvfølgelig styrede os ØK’er - både 
U15 piger, U18 piger og U15 drenge 
- dansegulvet for vildt! Festen sluttede 
klokken 12, og derefter var det sengetid 
- dermed ikke sagt at vi sov! Vi måtte 
dog se os slået af Lars og Alex, der in-
sisterede på, at vi skulle sove kl.1...
 Søndag skulle vi vinde alle tre kampe 
for at få guldet med hjem. Den første 
kamp gik fint og vi vandt 1-0 over Four 
Stars 1 og derefter 3-1 over Four Stars 
3. Den tredje og sidste kamp var utrolig 
nervepirrende, men vi reddede guldet i 
sidste øjeblik og vandt fortjent 4-3 over 
Four Stars 2.
 Med stor jubel så vi U18 pigerne 
spille. De havde tabt to af deres kampe 
lørdag og vundet en, så det betød, at de 

nu havde mulighed for at få sølv, da de 
vandt 6-0 i deres første kamp søndag. 
Men, men, men... desværre var deres 
nuværende modstandere ligeså gode 
som vores U18 piger, så kampen endte 
uheldigvis med 0-0, der førte til, at de 
hverken fik sølv eller bronze. Æv…    
 Selvom de forståeligt nok var skuf-
fede over den tabte kamp, bakkede de 
os fuldt op, da vi skulle op på podiet og 
have overrakt medaljer og pokal. 
 Vi vil meget gerne sige tak til alle 
spillerne fra ØK samt Alex og Lars for 
en super god weekend i Hinnerup.
                    Stina og Anna U15 piger 
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Hold Træner Hjælpetræner Tidspunkt Pris kr.

Mor/far - barn Mette Petersen  Onsdag 360,-
(2-4 år) Bodil Højlund Larsen  16.15 – 17.15

Puslinge Marianne Pedersen Dortea Dencker Tirsdag 275,-
(4 – 6 år)   16.00 – 17.00

Børneræs Helle Kudahl  Tirsdag 275,-
(Bh. Kl. +1. kl.)   15.00 – 16.00

Springsjov Bettina Snebang Maria Grøn Fredag 350,-
(1. kl. – 3. kl.)  Bodil Rasmussen 15.00 – 16.30

Springsjov Bettina Snebang Cathrine Kudahl Fredag 350,-
(4. kl. - og op)    16.15 – 17.45 

Ældreidræt Birtha Knudsen  Fredag  200,-
   9.30 – 12.00

Gymnastik  Birgitte Bundgaard  Tirsdag 440,-
all-round m/EFFEKT   19.00 – 20.00

EFFEKT Træning Birgitte Bundgaard  Torsdag 200,-
(11 gange)   17.00 – 18.00

Judo Teknik Frank Baake  Tirsdag 385,-
(6-17 år) Helena Møller  17.00-18.15 495,-

Judo Power Frank Baake  Tirsdag
(fra 12 år  Helena Møller  18.15-19.30
el. min 4 Kyu)

TRÆNINGSSTART: UGE 38 (Judo dog uge 36)
Har du ikke mulighed for at deltage fra uge 38 p.g.a. fodbold, er du velkommen til at starte 
lidt senere - Husk at give træneren besked om, at du starter lidt senere.

ALL-ROUND. Pulsen skal op flere gange i løbet af timen. Sved på panden og smil på læben. 
Brug hele kroppen - indlagte EFFEKT øvelser.                                     Birgitte Bundgaard

EFFEKT gymnastik er: Øvelser der bygger på dagligdags bevægelser, styrker vore muskler 
og styrker den rette kropsholdning. EFFEKT er også styrketræning, udholdenhed, balance- 
træning, smidighedstræning og opstrammende. Udføres barfodet. Det er øvelser med 
kontrolleret åndedræt og koncentreret øvelser.
De første to gange er gratis, så du kan se om det er noget for dig.     Birgitte Bundgaard

GYMNASTIK 2009-2010
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Træning og fodbold...
...for 50 år siden
Oprykning til Jyllandsserien

Helt i begyndelsen spillede jeg på Lun-
dø, hvor vi havde en læderbold med 
snører. Når man nikkede til en våd bold, 
blev alt skindet revet af panden. Det var 
en kæmpe luksus, da vi fik rigtige læ-
derbolde. Senere kom jeg til Hald, hvor 
de havde et rigtig godt hold.
 Dér trænede vi to gange i ugen - tirs-
dag og torsdag, fra kl. 19.00 og lige så 
længe vi kunne se. Der var jo ingen lys 
på daværende tidspunkt. Vi trænede på 
Hald stadion og løbetrænede i Ørslevk-
loster Skov, hvor vi skulle løbe op og 
ned ad bakkerne for at komme i god 
form til de meget krævende kampe. 
Der var vel en 25 mand til træning, og 
vi havde to hold i Hald. Spillerne var fra 
15-16 op til 30 år. Vi startede med at 
løbe 6-7 gange rundt om banen, og så 
spillede vi mod hinanden.
 Det år, vi rykkede op i Jyllandsserien, 
havde vi Immanuel Poulsen fra Skive til 
træner. Der var tale om en betalt træner. 
Han sørgede for, at vi kom i en fantas-
tisk kondition, som man ikke så magen 
til, hvorfor vi næsten altid vandt anden 
halvleg efter at have været bagud.
 Året efter fik vi Robert Andreasen 
(forhenværende divisionsspiller i Vi-
borg), og han var langt mere teknisk. 
Det kunne vi ikke finde ud af. Vi havde 
jo vore egne systemer.
 Holdleder eller kamparrangør var 
Kristian Jakobsen fra Majgårde, der gik 
 

 op i opgaven med liv og sjæl.  Formand 
i idrætsforeningen var Åge Skov.
 Så var der selvfølgelig også et bold-
udvalg, som mødtes for at sætte holdet. 
Svend ”Elektriker” Andersen var form-
and for boldudvalget. Han var yderst 
striks og ville ikke have, at der blev 
holdt bal i Hald forsamlingshus lørdag 
før en kamp. Hvis man havde formas-
tet sig til en fest før en kamp, blev man 
straks sat af holdet. Det var idrætsfore-
ningen, der arrangerede ballerne i Hald 
forsamlingshus for at skaffe midler til 
idrætsforeningen, som ca. blev holdt 2 
gange i måneden.  Der kom bands fra 
nær og fjern, eks Bror Kalles Kapel. Hu-
set var altid stuvende fuldt. 
 Agner Østergård Jensen, årgang 36
Læs mere i næste nummer af ØK-NYT
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Staffetten
er landet hos ...
Altså Anders, du ved jo godt at dem 
fra 7840 - det er dem ingen tør røre, 
fordi de er lidt større, ikke? 
Har du altid boet her ude i de 
skønne omgivelser?

Nej, kommer ud west fra - fra Hvide 
Sande, er blevet “høj” p.g.a. stort ind-
tag af fisk, da min far er fisker.

Men du lever jo op til distrikt 7840 
og er vel vores mest velklædte 
træner, ikke?

Jo da, og ser da også frem til at både 
spillere og bestyrelse kommer med 
skjorte og slips. :-)

Jeg ved du er meget populær 
hjemme hos pigerne, kan de 
godt give slip på dig når du 
træner herrerne?

Ikke altid, men nu er de så store at 
de af og til er med på sidelinien når 
vi spiller kamp - det gør det hele lidt 
nemmere.

Men du må jo også være populær 
hos herrerne i ØK, når du kan 
mønstre 22 voksne mænd til 
træning, om det så er sent torsdag 
aften - hvad skyldes det Anders? 

Tror det sociale vægter meget, da vi 
har et rigtigt godt kammeratskab både 
indenfor og udenfor banen. 
Det er altid en fornøjelse at skulle op 
og træne en flok positive unge men-
nesker, som virkelig går til stålet. 
Samtidig bruger vi også tid på andre 
sportsgrene end kun lige håndbold 
- det er sjovt at bruge opvarmningen 
alternativt til eksempelvis fodbold, 
hockey eller lignende. Det gør nok 
også at træningen ikke bliver så triviel.

Du er jo både seriøs og samtidig 
mega social - kribler det ikke i dig 
når du står der på side linjen, for at 
være med på banen? 

Jo, men efter en sprunget achillessene 
må man være realist og holde sig i 
skindet, hvis man kan...

Stafetten er denne gang 
landet hos Anders Høj

Niels ps Jensen traf Anders 
med en bold i hånden...
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Hvad gik sommerferien med? 
Blev du færdig med din carport? 
- eller gik det hele op i fisk?

Det gik ikke op i fisk, men ting tager 
den tid ting tager Walder.....

 Du fik måske også  lidt tid til bold 
træning i ferien? - for de tricks du 
kan med bolden er vel ikke noget 
medfødt eller hvad !?

Da strandhåndbold i Hvide Sande 
desværre blev aflyst, måtte vi i år 
klare “sommertræningen” på et par 
vandski og en tur i hallen med lidt 
hygge fodbold. En god dag som blev 
afsluttet med lidt grill og høker-”vand”.

Har du drevet med nogen anden 
sports gren Anders? 

Har dyrket mange former for sport. 
Men spiller nu kun lidt tennis og nyder 
alle former for ski på vand og sne, når 
det ellers kan presses ind i en travl 
hverdag.

Hvad får dig til rigtig at slappe af 
- og hvad kan rigtigt få dig op i det 
røde felt??

Afslapning er en kold øl i omklæd-
ningsrummet efter en god kamp. 
Det røde felt når jeg sjældent, men er 
tæt på hvis der sker for mange fejl på 
banen under kamp.

Hvor er du om 10 år? Og hvad tror 
du selv du går og laver?

Laver muligvis min garage færdig 
- og vil nyde at tage i hallen som 
tilskuer og se ØK’s herrer spille 
divisionshåndbold. 
  
Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben -
hvad er så det første du vil 
bruge pengene til? 

En kasse øl til omklædningsrummet :-) 
og dernæst en ekstra hal, som kunne 
bruges til ekstra trænningstider og op-
varmning i forbindelse med kampe.

Du må da være til fælles ture i 
klubben? Hvad skulle vi evt. 
lave på sådan en tur?

En ski-tur ville ikke være af vejen, men 
svært at passe ind i en travl håndbold 
sæson. 

Tør du komme med et bud på en ny 
aktivitets ide her på falderebet?

Svært at komme med noget nyt,  
da vi snart har alle sportsgrene 
repræsenteret i ØK. 
Men evt. arrangerede busture til 
udekampe, så vore trofaste tilskuere 
kunne køre sammen og få en hyggelig 
dag. Vi har jo et fantastisk puplikum - 
vil gerne her sende en stor tak til alle 
dem der trofast støtter os hver søndag 
- det betyder rigtigt meget.

Anders lader staffetten 
gå videre til...?
Læs i næste nummer 
af ØK-NYT!



Hovedsponsor
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Ældreidræt
Fredag den 18. september kl. 9.30 
starter vi igen. Motion  for kroppen og 
”knoppen” med forskellige aktiviteter: 
Gymnastik, badminton, boccia,  kroket, 
og som noget nyt, skal vi i år prøve 
kræfter med tæppecurling, da gym-
nastikudvalget har købt et nyt sæt til 
os. Som sædvanlig er der også edb.

 Kaffepause 10.30-11.00 hvor der er 
kaffe/the med rundstykker. HUSK at 
tage kop med, efter en masse snak og 
et par sange kl. 11.00 fortsætter ak-
tiviteterne, og efter fælles oprydning, 
går vi glade og friske hjem kl. 12.00.
 Vel mødt til alle !
                               Judy, Sonja, Birtha 

KreativCafe
Nu er det ved at være tid til at finde dit hånd-
arbejde frem fra skuffen igen. Vi holder kreativ 
cafe den første onsdag i hver måned i hallens 
mødelokale.
Den første sæson gik rigtig godt og mange 
hyggede sig på tværs af alder og interesse.  
Så har du lyst til at komme igang med noget 
håndarbejde eller andet nørkleri, så mød op 
og få en hyggelig aften i godt selskab.
Den første aften planlægger vi, hvordan vin-
teren skal forløbe, så kom endelig med gode 
ideer til, hvad vi skal lave. 
Vi møde kl. 19.99 og fortsætter til ca. 21.30

Spørgsmål? Så kontakt Susanne på
sfj-skole@jubii.dk eller tlf. 6133 9253

KREATIV CAFE 
MØDE DATOER

- ALTID ONSDAG -

2. september
7. oktober

4. november
2. december

6. januar
3. februar
3. marts
7. april
5. maj

KLIP UD OG GEM

KLIP UD OG GEM



Boldpiger
i kampen

Viborg  mod Næstved

G
lim

t fra som
m

eren
Et bryllup...

Weekendtræf - set fra luften

HUSK
AT RESERVERE 
DEN 7. NOVEMBER TIL
ET BRAG AF EN FEST:
KLUBFESTEN 2009

Natløbet havde rekord 
mange deltagere for 
de store og træf-
kampen søndag 
satte stort set 
alle i gang. 



DIN BANK BEHØVER 
IKKE AT VÆRE TUNG 
AT DANSE MED
I SPARBANK bestræber vi os på 
at være en fleksibel og imøde-
kommende partner, som hjælper 
med alt omkring din økonomi. 
Du er velkommen i vores filialer 
eller på nettet.

SPARBANK
ØRSLEVKLOSTERVEJ 113
7840 HØJSLEV
T 9616 1070 - F 9753 8560
WWW.SPARBANK.DK

Badminton er startet!
Ungdomstræningen er startet i august 
måned. Det er lidt småt her i starten, 
men når fodboldensæsonen er over 
vækkes interessen for badminton.
 Trænerteamet i år er Brian Skovgård, 
Marianne Nielsen og Rikke Ryttergaard 
- spillerne bliver fordelt på de enkelte 
hold hvor de naturligt hører til ud fra al-
der og niveau.
 Spillerne vil igen i denne sæson blive 
tilbudt diverse stævner - og vi håber der 
er mange der vil tage imod disse tilbud. 
De fleste af de stævner der er her i “om-
rådet” vil blive tilbudt med tilskud, så det 
kun er kørsel og tid der skal investeres 
- vi ved godt det mange gange tager en 
hel dag... men man kan vel skiftes til at 
køre?

 Motionisterne har også haft 
tilmelding - men har du/I ikke 
nået at få en bane, kontakt da 
Jette Hørup - tlf. 9753 7086 - 
for nærmere oplysninger...

HUSK
DEADLINE TIL DET 
NÆSTE NUMMER 

ER 15. NOVEMBER


