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inde i bladet...
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Glimt fra en træningsaften...

Ny sportsgren i ØK?
Og så er det kun for piger!



Fredag d. 13.maj afholdt vi ungdoms-
klubfest /ungdomsafslutning for alle 
afdelinger i ØK.
Børnene mødte kl. 16. 00 på fodbold-
golfbanen i Ulbjerg. En helt ny attrak-
tion her i området. 
78 tilmeldte børn havde nogle fornøje-
lige timer med at få fodbolden i hul. 
Så det var sultne børn og trænere, 
der derefter troppede op i ØK hallen 
til ta´selv bord. Derefter var der fri leg 
resten af aftenen, både ude og inde.

Ungdoms klubfestUngdoms klubfest

...og Pigeraketten...og Pigeraketten



 En kæmpe stor tak skal der lyde til 
de afgående medlemmer af hovedbe-
styrelsen Jens Martin Skov, Annie Mor-
tensen og Ryan Johannesen for lang og 
vedholdende frivillig arbejdsindsats!!!!!!
 Det har ikke kun været i bestyrelses-
arbejdet, men så sandelig også udenfor 
det formelle arbejde at der er blevet ydet 
en uvurderlig indsats, så en stor skal der 
lyde fra hele klubben!
 Og så siger vi velkommen til besty-
relsen hvor fodbold nu repræsenteres 
af Joan Skovgård og  gymnastik med 
Mette Olesen samt vores nye kasserer 
Gunhild Jakobsen, er trådt til igen efter 
30 års pause i bestyrelses arbejdet !!
 Vi glæder os til samarbejdet i mange 
år fremover! :-)
 Indendørs sæsonen er knap forbi før 
det vrimler med aktiviteter ude på ban-
erne og det ikke kun fodbold med brag, 
cup og skole, men også fra tennis lyder 
det som om at Caroline effekten er ved 
at slå igennem og at man derfor må til 
at overveje  at finde prof. trænere til de 
unge!!
 I mellemtiden vil der indendørs fore-
komme anden aktivitet i form af lidt om-
bygning af kontoret til kontor/mødelokale 
samt etablering af en skabs- og kopi 
gang, ind til det store mødelokale. TV- 
krogen flyttes derfor over til modsatte 
side og et nyt skab til pokalerne vil blive 
monteret! 
 Herefter håber vi at alle flittigt vil gøre 
brug af de nye funktioner!
 Vi ønsker derfor alle i klubben en rigtig 
god og aktiv sommer!

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Helle Jessen, tlf. 9753 8068
Gymnastik: 
Mette Olesen, tlf. 9753 8165
Håndbold: 
Margit Døssing, tlf. 9753 9161
Fodbold: 
Joan Skovgård, tlf. 9753 8128
Badminton: 
Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Redaktion:
Niels Peter Smidt-Jensen, tlf. 9753 8699
Kirsten Ryttergaard, tlf. 6020 1607
Deadline for næste nummer er
15. august 2011 - billeder og tekst
kan mailes på mail@hoejgaardplant.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: lars_lovig@yahoo.dk
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Nyt fra badminton...
 Badmintonafdelingen har afsluttet sæso-
nen for i år.  Der blev holdt intern afslutning 
for ungdom den sidste træningsaften i 
starten af april måned. Trænerne havde 
arrangeret forskellig slags boldspil, inden 
aftenen sluttede med sodavand, pølser og 
brød samt en kåring af årets spillere på de 
to træningshold. 
 Udvalget og spillerne fik desuden sagt tak 
for sæsonen til trænerne. Det er desværre 
sådant at alle trænere har valgt at takke for 
samarbejdet med klubben for denne gang - 
de har andre udfordringer, der venter. Klub-
ben vil hermed gerne sige tak endnu en 
gang og håber der venter gode oplevelser 
for alle i hvad der end venter dem. 
 I skrivende stund er der ikke fundet nye 
trænere, men vi håber selvfølgelig der findes 
nogen, som kan videreføre det arbejde, der 
har kendetegnet badminton i ØK i mange 
år. 
 Træningstiderne i den kommende sæson 
bliver næsten som denne sæson - der er 
nogle omrokeringer i halfordelingstider for 
at ”få alle sportsgrene til at gå op i en højere 
enhed”, men mere om dette, når I får jeres 
sommerbrev omkring opstarts tidspunktet. 
 Tak for denne sæson.

”Tak til trænerne” 

Årets spillere 
(Emil Poulsen og Sara Østergård)

..har du hørt ? ..har du hørt ?

...at øl koster... det øl nu... koster!

...at man kan blive passivt medlem 
for en 50’er... Støt ØKIF - så er 
man med og det hjælper mere end 
i tror! :-)

...at hegnet omkring tennis- 
banerne… er der for at holde 
bolden inde!!

...at det forlyder fra badminton, 
at Frost kommer til vinter..!?

...at formanden har et OPRÅB?
Kontakt venligst formanden så-
fremt man har …overskud! :-)

...at udvalget håber på stort 
fremmøde til weekendtræf  
den 19. og 20. august 2011!
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Giv mig et tegn...
 Et lille håndtegn, der signalerer, at det er 
min tur til at få besked. En let kilden i bryst-
kassen og et flashback til træningen tre dage 
forinden. Erindrer smerten, de bristede fibre 
i anklen, og de bristede fibre i håbet om 
udtagelsen. Var man købt eller solgt? Ville 
man være blandt de 23 udtagne vikinger, 
som skulle forsvare de danske farver ved 
de døves fodbold Europamesterskab i Fyns 
hovedstad Odense? En træbænk kold og 
hård som marts-vinden udenfor. Ingen ord, 
bare tegn der flyver gennem luften. Positive 
tegn. Et smil hos træneren og de forløsne 
ord: Du er med. Jeg mærker hjertet lette, 
varmen der spreder sig og lykken over at 
få lov at være med. Jeg er på vej. På vej 
sammen med de andre. Jeg var sikker på 
at få lov til at trække landsholdstrøjen over 
hovedet en sommerdag i Danmark. 
 En hidtidig kulmination var nået efter en 
lang rejse på en landevej, som engang var 
så pæn og god, men pludselig fik et stort hul 
af jorden der gav efter. Sådan har det vitter-
ligt føltes da skaden ramte. At man var man-
den der arbejdede så hårdt for vejen, for så 
at måtte starte fra ny pga. uforudsete på- 
virkninger. Man havde kæmpet så hårdt 
for at opnå en god fysisk form, men med 
et er den ubetydelig. Den smuldrer og skal 
genopbygges på ny. En genopbygning der  
tager tid, men giver stof til eftertanke. Man 
stopper op. Ser tingene i et nyt perspektiv. 
Bemærker grøften ved vejen og ser græs, 
blomster og insekter der leder efter et måltid. 
Man flytter fokus og får nye input. Bliver in-
spireret og sætter sig nye mål. Jeg lærte 
at kigge indad. Så på de ting jeg kunne. 
Fokuserede på at gøre hvad jeg kunne i 
hvert eneste øjeblik. Give mere af mig selv. 
Ofre et brandmærke på ydersiden af låret 
for at vinde bolden. Bruge min krop til at 

skærme bolden som var den mit kæreste 
eje. Gøre det som er nødvendigt for at vi 
sammen kan vinde som hold. For det hand-
ler om at være ydmyg i spillet. Værdsætte 
fodboldens kvaliteter og mærke flowet når 
bolden flytter sig med forskellig hastighed 
hen over det nyklippede græs. Det handler 
om at udvise glæde, at kunne smile, at være 
selvkritisk og udvikle sig. Det handler om at 
have hjertet med.

 Jeg mærker musklerne. De fortæller mig 
de er der. De er brugte. De leverede en 
indsats i gårsdagens kamp for barndoms-
klubben. Mens jeg sidder på vej i toget gen-
nem Jyllands smukke vidder, prøver jeg at 
huske. Huske hvordan det nu er man viser 
tegnene. Om lidt bliver jeg testet. Udfordret 
som en backpacker på vej gennem Asien. 
Man er på udebane. Bliver bombarderet 
med indtryk og håndtegn med farten af en 
Mercedes på motorvejen. Man skal være 
klar. Opmærksom. Frustrationerne over ikke 

Lars Løvig er udtaget til 
fodboldlandsholds- 
truppen for døve.

Skal den 27. juni - 9. juli 
deltage i EM-slutrunden, 
som afholdes i Odense.

 
Danmark skal spille alle sine 

kampe på Odense Atletikstadion.
Danmarks indledende gruppekampe 
er mod Belgien, Rusland og Irland.

Lars håber at få sin første
internationale døvelandskamp 

under ved denne slutrunde.
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Nyt fra fodbold...

altid at kunne være med melder sig. Hvor-
for er tegnsprog så svært? Det føles som at 
plante et japansk træ i et forblæst hjørne af 
haven. Den føler sig ikke hjemme. Har brug 
for læ og må flyttes til et andet sted i haven. 
Læner sig op af de store træer og får støtte. 
Jeg læner mig op af de hørehæmmede og 
forstår langsomt mere og mere. Føler jeg får 
næring fra rødderne. Jeg lærer og føler mig 
mere hjemme. Stadig ydmyg og bare glad for 
at få muligheden for at lære tegnsproget. At 
kunne udtrykke mig med hænderne. Kunne 
tale og samtale. Det er det jeg stiler mod. 
Opstiller mig nye mål og forsøger at lære 
nye tegn. Er nysgerrig som det 3-årige barn 
der har fået øje på en tudse på græsplænen.  
Man gør klar til kamp. Får de sidste besked-
er. Under kampen er der ikke tid. Ingen tid 
til at give tegn og kommunikere. Man spiller. 

Prøver at skabe sig overblik og spiller spillet 
med dets sjæl. En befriende og lyksalig 
fornemmelse. Det er det rene spil. En døve-
fodboldkamp er speciel. Måske derfor man 
drives frem. Man drives af en kraft selv su-
permand ikke forstår. 
 Jeg glæder mig. Glæder mig til at stå i 
omklædningsrummet og kigge på trøjen. 
Tænke på alle de store idoler der har 
trukket trøjen over hovedet. De kunne høre. 
Jeg kan ikke. Men vi har samme fornem-
melse. Jeg snører mine støvler og gør mig 
klar til at gå op på stadion. Gør mig klar til at 
mærke græsset under mig. Gør mig klar til 
at mærke publikums tilstedeværelse. Ven-
ter på dommerens tegn. Kampen er i gang. 
Jeg er stolt. Jeg har ventet på det længe. 
Intet kan stoppe mig nu…
          Lars Løvig

 Sæsonen er godt i gang, lige fra U6 til 
veteraner. Vi havde lidt start vanskeligheder 
med at få trænerkabalen til at gå op, men 
det lykkedes til sidst. 
 ØK´s 1. hold er pt. godt med i toppen af 
serie 3.
 5. maj landede ”Pigeraketten” på ØK 
Stadion. 41 piger i alderen 6-12 år tog imod 
det gratis tilbud om at besøge de forskel-
lige planeter, hvor rumvæsener instruerede 
i forskellige fodboldlege.

 Den 28. maj var der gang i alle baner 
med ”Brag på plænen”.
 Alle ungdomshold fra U6 til U12 del-
tager i Sparbank cup i Stoholm 19. juni. 
 HØKER CUP - i år i ØK i uge 31.
Tilmelding til efterårs turneringen er aller-
ede 10. juni, så vi må snart i gang med at  
planlægge den nye sæson.
 Husk I kan se resultater og stillinger på 
www.dbujylland.dk 

Initiativtagere søges til at tage initiativ til 
næste års gode aktivitet Men’s Health Week.dk!! 

Kan vi lave et arrangement ”kun for mænd”, der på en sjov måde kan samle 
mændene, og hvor mændene samtidig med en ”flyer” bliver gjort opmærksom på, 

at de skal tænke lidt over deres helbred, måske få det tjekket. 
Sådan lidt ala de skotske træstamme kastere..!?
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ØK til - Holstebro Cup
 Den 21.-24. april var U12-pigerne fra ØK 
til Holstebro-cup.    
 Da vi om torsdagen ankom til skolen, vi 
skulle bo på, gjorde vi vores senge og dyner 
klar til natten. Lidt længere oppe ad gangen 
var der en kiosk, hvor nogle af os købte slik 
- uhmmm!!
 Næste morgen skulle vi op kl. 6.45, 
for C-holdet skulle spille kl. 8. Vi skulle 
gå ca. 400 meter hver morgen for at 
spise morgenmad, så der blev vi lidt 
friske. Menuen stod på hvidt brød og rug-
brød med forskellige slags kødpålæg.  
 Så gik turen mod Skave-hallen, hvor C-
holdet skulle spille deres første kamp, som 
blev tabt. Man skulle spille 3 kampe i løbet 
af dagen. Alle kampe fra c-holdet var tabt, 
men vi holdt humøret højt alligevel.   
 A-holdet vandt to og tabte en om freda-
gen. Lørdag skulle c-holdet spille i Struer. 
(Også der var alle kampene tabt.) A-holdet 
skulle spille i Gråkjær Arena - WHAU! Det 

var så flot og stort derinde, og det var sjovt 
at se dem spille. De vandt en og tabte 2 
kampe den dag. 
 Da alle var kommet sikkert hjem til sko-
len skulle alle have et friskt bad. Og derefter 
var der DISKO!! Men det var nu ikke alle der 
var så begejstrede for det, så kun nogle få 
stykker tog af sted. 
 Alle dagene havde vi plaget Dorte og 
Marie om at komme i badeland. ”Må vi ikke 
nok?!” ”Vi vil ikke love noget!” osv. osv.... 
Det blev søndag og ingen af holdene var 
gået videre (det kunne vi godt regne ud). Så 
kunne man sove LIDT længere. Man tog lige 
lidt slik, som var resterne fra fredag og lørd-
ag. Endelig skulle vi i badeland - YES! Dorte 
og Marie sagde, at vi gik mere op i at kom-
me i badeland end at spille kampe. Hehe..  
Derefter skulle vi hjem. Det var meget, meg-
et sjovt at være til Holstebro-cup.    
                    Laura Aggerholm U12-piger

Hovedsponsor
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v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006



Unødvendige udgifter for ØK
Kære forældre…… 
 Når I vælger at jeres barn skal spille fod-
bold, så siger I ja til at barnet får en masse 
sjove timer sammen med kammeraterne. 
Det er sundt for krop og sjæl med motion, ja 
der kan jo faktisk kun siges positive ting om 
at dyrke den idrætsgren man nu har valgt at 
gå op i -  Men det kræver en masse frivilligt 
arbejde at børnene har disse muligheder.        
 Og det tror jeg nogle gange, at man kan 
komme til glemme som forældre. Det er jo 
forholdsvis nemt  at  smide ungerne i bilen, 
læsse dem af uden for hallen og så hente 
dem 1 time senere.                 
1. led starter jo med at der er nogle der gider 
at tage en tjans i udvalget...
2. udvalget sørger for at finde trænere til de 
forskellige hold... 
3. dernæst skal der meldes hold til...
4. så kommer turneringsplanen, hvor kam-
pene tilrettelægges i samarbejde imellem  
kampfordeler og træner. Et puslespil, som tit 
er svært at få til at gå op, når modstandernes 
ønske også skal tilgodeses.

5. så skal der findes dommere til kampene, 
samt kridtes baner.
 Det jeg vil frem til er, at det at dyrke en 
holdsport, betyder at man ikke skal svigte 
træner og holdkammerater når der er kamp, 
og sætte klubben i unødvendig udgift - afbud  
skal meddeles til træneren i rigtig god tid.
Eks.: hvad det koster ØK at flytte kampe el 
melde afbud.
Afbud til kamp: 450 kr.
Kampændringsgebyr 0-3 dage:  100 kr.
Kampændringsgebyr 4-8 dage:   50 kr.
Udtrækning af hold: 400 kr.
Fodboldafd. har i marts/april brugt 1075 kr. 
på udtrækning/aflysning/kampændring. Pen- 
ge som det jo var bedre at bruge på rekvisit-
ter og stævner - Ovennævnte gælder 
selvfølgelig også for seniorspillere... og er 
skrevet  for at alle får øjnene op for prob-
lematikken og ikke tager tingene for givet. 
    Joan Skovgård

Vi har i skrivende stund solgt 69 billetter 

til fodboldskolen i ØK - så rekorden fra sidste år er slået! 

Vi har dog stadig 11 pladser tilbage, 

så du kan nå det endnu!

Gå direkte på www.billetnet.dk  og køb din billet.

Vi serverer gratis frugt og skolemælk hver dag. 

Et sundt måltid mad kan købes  for 100 kr. for hele ugen. 

Bestil på skovgaard@fiberpost.dk

Hovedsponsor
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Du startede i ØK da du mødte Brian 
eller da den ældste søn skulle se far 
spille fodbold?

Da jeg mødte Brian spillede jeg Jyllands-
serie fodbold i Ulbjerg, og Brian havde 
ikke spillet fodbold i mange år. Men han 
fik blod på tanden igen, når nu jeg tog 
af sted med tasken. Jeg startede først 
med at spille fodbold i ØK da vi havde 
fået Rune. Men mener at jeg kom i 
fodboldudvalget før jeg selv blev aktiv. 
Kan huske at Per Svendsen sagde …. 
”Det er med at komme i udvalget inden I 
får børn”…… det er jo så 13- 14 år siden 
- og har været udvalgsmedlem, kamp-
fordeler eller træner lige siden.

Kan du danse... 
...lige så længe som din svigerfar?

Nej det er en fysisk umulighed...
Danser faktisk helst ikke og slet ikke 
med svigerfar ;-) det er sgu for vildt for 
mig!
  
Du er jo sej, har du ikke et øgenavn, 
Joan…. Skørting?

Det ved jeg ikke… rappenskralden måske? 
Er jo nok kendt for at sige min mening 
- og blive upopulær på det af og til!

Hvilken sportsgren dyrkede du i 
starten og hvor henne ?

Startede fodboldkarrieren i Ørum SIF 
som ca. 14 årig, efter ca. 3 år skiftede 
jeg til Ulbjerg for at prøve kræfter med 
jyllandsserie fodbold og spillede der til 
jeg blev 24. Nu har slitage i knæene sat 
en stopper for fodboldkarrieren.

Kan du svømme, Joan?
- eller er du bange for vand?

Ja, jeg er frygtelig bange for vand! Tager 
kun med i svømmehal for børnenes skyld 
, - for så at være i børnebassinerne! 
Thomas på 4 år svømmer allerede bedre 
end mig!

Hvem slår et 7” søm i først hjemme 
hos Jer? Ville det ikke være en oplagt 
øvelse for de unge som skal have styr-
ket deres boldøje?

Er det et tvetydigt spørgsmål?
Brian slår helt sikkert sømmene bedst og 
først i - men min mening bliver slået fast 
med ”7” søm”. Boldøjet trænes bedst på 
sparkevæggen på ØK stadion.

Stafetten
er landet  hos...

...damen uden alder...
damen med f..…støvlerne på!

...Interview med Joan Skovgård... 
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Når du nu sidder på bænken - tænker 
du så mest på at skælde dommeren 
ud, eller på hvem der har de flotteste 
herreben?

Nu da Brian ikke spiller fodbold mere, 
kigger jeg selvfølgelig ikke på herreben! 
Prioriterer nu også ungdomskampe nu - 
forsøger at se så mange af Rune, Martin 
og Annes kampe som muligt. 

Du er jo fantastisk igangsætter for 
de unge poder - kunne du ikke tænke 
dig at sætte noget i gang for veteran-
erne??

Tror de er blevet for gamle til at modtage 
nye input. Men synes de er blevet lidt 
runde… så en god idé ville helt sikkert 
være mere løbetræning og færre øl! 
 
Hvor langt tror du,
at du kan kaste 7,2 kg?

Det ved jeg ikke, plejer ikke at kaste med 
tingene... 

Når vi forhåbentligt snart får et mo-
tions- /vægttrænings rum ved hallen 
- bliver du så en af dem vi kan se 
oppe på 
motionscykelen eller i sauna!?

Måske - men nu har vi jo vores eget
private vægttræningsrum med 
motionscykel herhjemme!

Hvad er din favorit musik 
i al almindelighed!!??  
Og er du  til høj musik?

Dansk musik… f.eks Lilholt, Allan Olsen, 
Johnny Madsen, TV2 - 
og nej, jeg er ikke til høj musik.

Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben - hvad er 
så det første du vil bruge pengene til?

En kunstgræsbane, så der kan spilles 
fodbold året rundt.

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

En naturmotorikbane et sted på ØK's an-
læg, så børn kan få styrket deres motorik 
igennem leg.  
  
Nu du sidder  i hovedbestyrelsen, 
er der så noget du virkelig ønsker 
for klubben i fremtiden?

Jeg håber, at vi stadig kan fastholde 
mange børn og unge til de forskellige 
idrætsgrene i ØK. 
At vi kan blive ved med at finde de 
frivillige trænere og udvalgsmedlemmer 
som der er brug for.
Og at vi hele tiden får idéer 
til fornyelse og nye tiltag. 

Joan lader stafetten 
gå videre til...?
Læs i næste nummer 
af ØK-NYT!
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Gode resultater
tæller også når det
gælder investeringer

Kontakt os og hør hvordan vi
bærer os ad med at skabe gode afkast

Vi er bedst til 
det vi gør

Præstevej 2a
7830 Vinderup
tlf. 9685 6100
info@accessinvest.dk

accessinvest.dk
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Mens vi gør klar 
til weekendtræf
 Da fanklubben startede så vi en mu-
lighed for at bringe weekendtræf til live igen. 
I 2007 afholdtes det første arrangement 
med stor spænding fra vores side. Ville det 
blive en succes? Tilslutningen har hvert år 
ca. været den samme med mellem 40-60 
børn og voksne, som har sagt ja til at få en 
”weekend på opleveren”. Selvom vi gerne 
så flere deltagere, så vil vi heller ikke snyde 
de, som kommer troligt år efter år. De der 
har været der, har haft en god weekend og 
derfor betragter vi det som værende et ar-
rangement med potentiale.
 Når vi arrangerer træffet er det vigtigt for 
fanklubben, at det så vidt muligt gennem-
føres med unge som drivkraft. Det sker både 
for at give de unge ansvar for en opgave 
og opleve, hvor meget man får igen, hvis 
man giver lidt af sig selv i et stykke frivilligt 
arbejde. Vi i fanklubben kan erindre mange 
episoder som vi nok ikke vil glemme. Hvert 
træf har haft sit helt specielle moment, som 
går i minderne. Netop derfor fortsætter vi 
med at arrangere det. Fordi vi gerne vil give 
børn, unge og voksne oplevelser via de 
aktiviteter vi tilbyder, og fordi det er tit ikke 
skal så meget til for at få en god oplevelse i 
nærområdet. Det kræver kun en smule fan-
tasi og en lyst til at være med og give noget 
af sig selv. 
 I år afholder vi igen weekendtræf i uge 33 
d. 19.-20. august. I år har det været vigtigt 
for os at være ude i god tid, og derfor vil 
man kunne finde programmet andetsteds 
i ØK NYT allerede nu. Mange af de klas-
siske aktiviteter er med, og vi håber på 
lige så stor tilslutning, gerne endnu større, 
i år. Natløbene er vores omdrejningspunkt 

og derfor har vi igen i år to fantastiske løb 
klar, hvor børnene vil blive udfordret med 
spændende og ”skræmmende” oplevelser. 
Samarbejde, en god stemning og det at 
bevæge sig ud i natten er det bærende ele-
ment og vi håber at mange vil deltage. Sid-
ste år deltog over 30 børn i de stores natløb 
som bød på en lidt anderledes kidnapning.
 Lørdag har vi træfkamp og håber at 
kunne give folk en hyggelig oplevelse med 
konkurrencer. Om eftermiddagen håber vi 
på at kunne præsentere en fodboldkamp, 
men det afgøres først i august om denne 
kommer. 
 Vi glæder os til at tage imod store og små 
og byder velkommen til en herlig weekend. 
Arrangementet gennemføres i øvrigt uanset 
vejret.

WEEKENDTRÆF19.-20. AUGUST 2011

FREDAG
1600 Teltplads åbner
1800 Fællesspisning
1930 Bingo Banko
2030 Kaffe, kage og bål2100 Natløb op til 3. kl.2300 Natløb 4. kl.  >

2400 Ro på teltpladsen

LØRDAG
0745 Godmorgen
0800 Morgenmad
0930 Kaffe og rundstykker1000 TRÆFKAMPEN
1230 Frokost
1330 Rundbold
1400 Fodboldkamp

PÅ ØRSLEVKLOSTER STADION - SE MERE PÅ WWW.OKIF.DK

Spisebillet dækker alle måltider og overnatning for 70 kr. Frokost alene koster 40 kr.
Medbring tilbehør til fællesspisning. Man kan grille sit kød på stadion. ALLE ER VELKOMNE OG VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

ARRANGØR: ØK SUPPORT



Hovedsponsor

14

ØK’s VENNER
Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os.

Vi håber, at alle får gevinst og vi bringer gevinsten ud til dig

Hilsen ØK’s venner 

Linda& Peter - Åse & Hans Peter 
Jette & Martin - Hanne & Per - Sanne & Johnny 

Trækning 
i februar 2011:
nr. 30 - 200 kr.
nr. 23- 100 kr.

nr. 20+47+33+10 - 30 kr.

Trækning 
i marts 2011:

nr. 59 - 200 kr.
nr. 94 - 100 kr.

nr. 3+84+53+54 - 30 kr.

Trækning 
i april 2011:

nr. 41 - 200 kr.
nr. 92 - 100 kr.

nr. 8+40+1+56 - 30 kr.

Læs også 
sidste nyt på

klubbens
hjemmeside
www.okif.dk

HUSK
at også i klubbens
 lokaler gælder det

at sidste mand 
låser og slukker 

(alle dørene)
DEADLINE TIL DET 

NÆSTE ØK-NYT 
ER 15. AUGUST



I forbindelse med U21-EM giver vi nu klubambas-
sadører mulighed for at bestille billetter samlet på 
klubbens vegne. 

Klubben vil, udover at få billetterne til favorable 
priser, også have mulighed for at vinde en række 
præmier.               

Konkurrencen og præmierne
For at deltage i konkurrencen skal klubben be-
stille minimum 21 billetter samlet, hvor klubben 
automatisk får billetterne til mindst halv pris - med 
priser fra helt ned til 21 kr. pr. billet. 

Bestillingen fungerer samtidig som lod i en lod-
trækning, der indeholder en lang række præmier, 
blandt andet:

• Landsholdstrøjer med autografer fra de delta-
gende lande. 

• VIP billetter til Spanien - England, Danmarks 
kampe, semifinalerne og finalen. 

• Kampbolde med autografer. 

• Foredrag med Christian og Keld Bordinggaard. 

• At jeres unge spillere kan blive indløbsbørn til 
kampene. 

• Jeres klubambassadør får mulighed for at over-
række ”Man of the Match”-trofæet.

Bestil billetter sammen, spar penge 
og vind fede præmier!

Kontakt din klubambassadør for at høre mere:

Joan Skovgård
9743 8128



sparbank a/s
Østerrisvej 2 
7840 HØjslev
t 9616 1080 - F 9753 6397
www.sparbank.dk

Klik ind på www.sparbank.dk/10tilforskel og læs mere...

i sparbank gØr vi noget 
For Foreningslivet
Hver måned udlodder vi 10.000 kr.


