
1 ÅRS POKALEN 2010 
 
1 Års vandrepokalen, som er skænket af Peder Christian Kirkegaard, gives til en person som har ydet en 
ekstra indsats i løbet af det sidste år. 
 
Også i år er der jo nogle stykker der gør sig fortjent til denne pokal. Men vedkommende som vi har valgt i 
år, er en rigtig… lad os sige ”boldfordeler”, der står midt på banen hvor tingene foregår. 
En rigtig arbejdshest. Har gang i alt hvad der rør sig omkring fodbolden, en rigtig god hjælper for fodbold 
udvalget, både med råd og kritik, men selvfølgelig også den man kan spørge til råds. 
Personen yder en kæmpe indsats i rollen som kampfordeler med tilmeldinger og flytning af hold, Bidrog 
med ideen til fodboldskolen og påtog sig det hovedansvar der fulgte med.  
Blod på tanden har hun og er derfor klar til næste sommer! 
- træner for U8 piger og coach for Brian. 
 
JOAN SKOVGÅRD   
 

FLERÅRIG POKAL 2010 
 
Den flerårige vandre pokal er skænket af Salling Bank og gives til en person som har ydet en ekstra indsats 
gennem flere år. 
 
Og som alle ved har vi kun en Flerårig pokal. 
 
Årets udkårende har mange bolde i luften. 
-  er god til både drenge og piger  
-  træner det ene børnehold efter det andet, enten ude på grøntværen med fodbolden men også inde i 
hallen med håndbold ungerne.  
Men børn bliver også store og nu tager hun sig så også af et herrehold sammen med Flemming! 
Den altid hjælpende Mona, altid storsmilende Mona og altid grinende Mona . 
 
MONA LARSEN 
 

ÅRETS GULDKLUMP 2010 
 

 
”Årets Guldklump” 
”Som tildeles en værdifuld person for klubben”, - er jo ikke nogen given ting. 
 
Så i år har vi faktisk valgt ikke at lade den hente af politiet,da de ikke har den fornødne kapacitet til den 
slags transporter. Vi venter til gengæld på at vores nye PET transport kan være her hvert øjeblik. 
 
Ser I - guldklumpen er i år af en hel anden karat. I år er denne person valgt – ud fra ganske åbenlyse 
kriterier: 
 
-er mand - og ganske Uselvisk og ansvarsfuld 
-har kone og børn. 
-han er manden med værktøjskassen. 
- manden der klarer alt det løse med rep. af dit og dat. 



-manden der altid stiller op når der mangler en til ungdomsdiskoteket. 
- manden der kridter baner op når det kniber. 
- manden der er dommer når det kniber. 
- som holdleder for serie 6 og aktiv spiller. 
- i  flere år meget aktiv i Fodboldudvalget. 
- og aktiv i hovedbestyrelsen. 
EN  helt igennem handyman. 
-Og mildest talt så ligger han altid vandret flyvende i luften. 
 
RYAN JOHANNESEN 
 
 
 

ÆRESMEDLEM 
 
(Kriteriet for udnævnelse !) 
 
Den ene er kendt for ikke at bruge mere papir end højst nødvendig. Skriver altid på enden af en 
tændstikæske eller nærmeste træklods enten om det var til møde eller når han var ude ved kunder. 
Mangeårig spiller på førsteholdet i fodbold og oldboys. Holdleder flere gange på førsteholdet i fodbold. 
Fodboldformand i fodboldudvalget fra 84- 89 og i bestyrelsen i ØK først i firserne. Altid tilskuer til 
førsteholdets kampe og når børnebørnene spiller kamp. 
Han er altid med til klubfest i ØK og burde helt klart være med i vild med dans ! 
 
JØRGEN SKOVGÅRD 
 
- har de sidste 30-35 år virket i klubben som senior. Sad i best. sidst i 70erne da lotterispil og præmievist var 
in. Fodboldudvalg, aktiv spiller i Fodbold, badminton og tennis i klubben. 
Primusmotor i utallige ting såsom: 
Målaktier, storskærm når der er vigtige kampe på tv, ungdomstræner i utallige år, Hinnerup Cup mm, har 
fået sendt drenge/piger til Viborg som bolddrenge, skaffet møbler, kopimaskine, sokkelen til 
tidtagerbordet, været Speaker til fodboldkampe, dommer til ungdomskampe, en person man aldrig går 
forgæves til, og så er han ikke mindst meget synlig i klubben! 
 
NIELS ÅGE MARKUSSEN 
 


