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Kom så - vi er klar...

Fodboldskolen i ØK 2011



Glimt fra fodboldskolen...
og gymnastikopvisningen...



 Sommeren har været forrygende og 
fodboldbanerne er nok nogle af de bed-
ste i Skive kommune!
 Tak til Rambo og plæneklipperen for 
pasningen - og tusind tak til alle de an-
dre frivillige, som har fået store som små 
arrangementer til ikke alene glide, men 
til også at blive rene succes-historier !!!
 I skrivende stund afvikles weekend-
træffet i bagende sol (siger vejrmeldin-
gen!) og måneskin, for derefter at give 
startskuddet til at vi starter inde i hallen.
	 Vi	håber	nu	at	taget	er	tæt	efter	flere	
lækager fra det ellers nye - nu solcelle 
belagte tag!
 Kontoret skulle have været renove-
ret, men vi må se, om ikke vi kan få 
fingrene	 i	 aktivitet	 inden	 vi	 starter	 den	
store møde aktivitet og judo måske skal 
bruge møderummet endnu en sæson til 
træningen!
 Men inden vi får set os om er vi jo 
henne ved julen og alle dens gøremål, 
så lad os nu hjælpe hinanden og kom-
me godt i gang med indendørs aktivite-
terne!!
 Dette gælder også den daglige opryd-
ning efter sig på og udenfor banen!
 Vi håber på en god fremgang i sæ-
sonen der kommer for alle sports 
udøverne!
                               Hovedbestyrelsen

Et andet OPRÅB!
Kontakt venligst formanden såfremt man 
har... det mindste overskud - 4052 4287 
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Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
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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:
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www.oerslevkloster-if.dk
webmaster: lars_lovig@yahoo.dk
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Til EM for døve...
 Den lange ventetid er ovre. Efter 6 måne-
ders hårdt slid er tiden kommet. At sidde på 
de bagerste sæder i bussen er et tegn. Et 
tegn på, at man starter inde. Får lov at løbe på 
græsset som en af de udtagne vikinger før det 
store slag. På vejen ser man Fyn glide forbi. 
Fra Faaborg gennem Svanninge Bakker, forbi 
Carl Nielsens barndomshjem. Man får næring 
fra de danske rødder. Ser Odense dukke op 
i horisonten. Først et vejskilt, så et par huse 
som	 hastigt	 bliver	 til	 flere.	 Gemt	 i	 hjertet	 af	
Odense dukker atletikstadionet op. Det er her 
slaget skal slåes. Vi håber på en sejr. At kunne 
gå videre fra puljen og vide, at vi er blandt de 
bedste i Europa. Vi ved det bliver svært. Som 
at balancere på et bræt, der er alt smal over 
en brusende å. 
 Jeg står i omklædningsrummet og kigger på 
trøjen. Tænker på alle de store idoler der har 
trukket trøjen over hovedet. De kunne høre. 
Jeg kan ikke. Men vi har samme fornemmelse. 
Jeg snører mine støvler og gør klar til at gå 
op på stadion. Ventetiden under tribunen på  
gangen er ulidelig. Som hunden der dufter 
maden fra grillen en varm sommerdag. Plud-
selig er der bevægelse. Vi er på vej, mærker 
spændingen, mærker græsset under fødderne. 
Vender mig og ser publikum. Mærker deres 
optimisme og tiljubel. Nogen med ord, andre 
med	lyde,	men	de	fleste	med	fagter.	”Kom	så	
Danmark”	 bliver	 der	 signaleret.	 Tegnsproget	
er blevet bedre. Man forstår mere. Hårene 
rej-ser sig på armen. Nu gælder det om at for-
svare Danmarks ære mod Belgien. Dommeren 
fløjter	og	vifter	med	flaget.	Kampen	er	i	gang. 
Det starter skidt. Vi er presset tilbage og føler 
os bombarderet som danskerne under slaget 
på reden. Der går heller ikke længe før vi er 
bagud. Spillet kører ikke. Nerverne og spænd-
ingen river boldfølingen fra os som dug for so-
len. Heldigvis skimmes der lys. Langt ude for 
enden af tunnelen. Vi kommer bedre med og 
får styr på os selv. Styr på nerverne. Jeg føler 
det går fremad. Ved familien og vennerne er 
på tilskuerpladserne og hepper. Entusiasmen 
er	høj.	En	flok	roligans	har	taget	opstilling	ved	
det	ene	hjørneflag.	Med	pomp	og	pragt	står	
de iført klaphatte, rød/hvid krigsmaling. Læg-
ger mærke til dem. Ved et hjørnespark ram-
mes jeg af glæde, fryd og stolthed. Den lille 

gruppe roligans spreder stolt et stort banner. 
Med tydelig rød skrift står barndomsklubbens 
navn. Ørslevkloster. Hele Lund familien er 
dukket op. Et vink sendes mod dem, mens de 
ser ud som små glade børn på legepladsen. 
De giver energi, tro og højner mit niveau på 
banen. Det bliver bedre, og tingene lykkedes. 
Men ikke nok. Vi må se os slået. Føler os som 
fortabte romere på tilbagetog. Men stoltheden 
over at have forsvaret farverne er stor. En 
følelse jeg for altid vil huske. Altid vil kigge 
tilbage på. Det sker måske aldrig igen…

Efterskrift
 Det blev aldrig den store sportslige suc-
ces for os. Vi tabte alle tre gruppekampe og 
spillede derfor om 9.-12. pladsen. Her vandt vi 
så over Italien inden vi tabte en tæt kamp mod 
Frankrig. Det betød, at vi besatte 10. pladsen. 
En skuffelse for mange danske tilskuere, 
men modstanden var stor og niveauet højt.  
Personligt var jeg glad og tilfreds over min 
egen	indsats.	Jeg	fik	som	en	af	de	3	på	hol-
det fuld spilletid i alle kampe og sågar blev 
jeg kåret til kampens spiller mod Irland. Der-
for føler jeg, at jeg gjorde hvad jeg kunne, 
og kigger derfor tilbage på EM som en stor 
oplevelse jeg altid vil huske. Minderne derfra 
er stærke. Det at spille med og mod døve er 
anderledes og specielt. Det har sin helt egen 
charme og spillet optræder mere i sin egen 
sjæl. Uden lyd må man hjælpe hin-anden med 
sammenspillet og nogle gange med kroppens 
sprog. Ikke tale, ikke råbe. Det gør det så fan-
tastisk.
 Fremtiden for landsholdet er uvis. Vi ved 
ikke	om	vi	skal	spille	om	kvalifikation	til	OL	 i	
2013. Det afgør en bestyrelse i den interna-
tionale organisation for døvesport. Det ser 
sort ud med hensyn til økonomi med den fort-
satte egenbetaling. Derfor tror jeg mange vil 
stoppe, da man ikke kan lægge fuldt fokus på 
sporten, men hele tiden skal tænke økonomi 
først. En skam, for det er en mulighed for Dan-
mark at vise sig på alle fronter. Som hørende, 
som handicappede, som døve. For os alle er 
det lige specielt at repræsentere vort land. En 
følelse	der	ikke	findes	større.
                                                    Lars Løvig



Nyt fra fodboldafdelingen...
 I skrivende stund er vi ved  at tage hul på 
en ny sæson... Det er nu alle ungdomshold 
er rykket en række op. Så nogle skifter fra 
3-mands til 5-mands og andre fra 5-mands 
til 7-mands. Det bliver spændene og udfor-
drende for spillere og trænere. 
 Turneringen er vendt og det skaber en 
del udfordringer i fodboldudvalget. Lige-
som forårs turneringen var gået godt i gang, 
skulle	vi	allerede	til	at	spekulere	på	at	finde	
trænere til efterårets hold. Nogle hold skulle 
pr. 10 juni tilmeldes på ny, andre kørte 
automatisk videre. Her skete der så den 
trælse fejl, vi troede at U13 pigernes hold 
automatisk kørte videre, på lige fod med 
drengenes. Men nej, de skulle tilmeldes på 
ny. Desværre må de så spille 7-mands det 
næste halve år - men håber de får det bedst 
mulige ud af det.
 Til trods for at damespillerne i juni måned 
gav tilsagn om at holdet  ville være fuldtalligt 
og fortsætte i efteråret, har vi nu pga. spil-
lernedgang måttet trække holdet. Desværre 
og igen en træls udgift for klubben!
 Vi har nu i sidste sekund fået efterårets 
trænerkabale til at gå op……

	 Lidt	tilbage	blik:	28.	maj	afholdt	vi	”Brag	
på	plænen”,	hvor	vi	 i	 løbet	af	dagen	fik	af-
viklet 56 fodboldkampe. Det var lidt koldt 
den dag, så der var rigtig godt gang i salget 
af varme pølser. Tak til de forældre der var 
så venlige  at bage kage.
 Alle ungdomshold fra U6-U12 deltog i 
Sparbank Cup i Stoholm den 19. juni.
 I uge 27 havde 75 børn en god uge på 
DBUs fodboldskole i ØK. Dette en positiv 
tilgang på 15 børn fra sidste år.
 U12 piger var med Lars Løvig til Kattegat 
cup  og havde  nogle gode varme dage.
 Høker cuppen havde her i august hjem-
mebane på ØK Stadion, hvor mange hold 
og mange tilskuere satte liv og stemning på 
stadion.
 Nu håber vi at alle hold klarer sig godt 
her i efteråret... og vigtigst af alt får nogle 
sjove timer på grønsværen. 

På fodboldudvalgets vegne  
Joan Skovgård

HuSk! I kan se resultater og stillinger på 
www.dbujylland.dk

Styrk din bevidsthed
Fredag den 30. september - kl. 19.00 

arr. ØkIF gymnastik afdeling en aften, hvor Lis Mai Fogh
 vil introducere dig for mindfullness meditation 

Hvad er Mindfullness Meditation?
Mindfullness Meditation er en træning i at være opmærksom på en bevidst måde og i at bevare 
opmærksomheden på det, vi retter den imod, og en træning i at være åbne for det, vi sanser fra
øjeblik til øjeblik. Du trænes i at registrere kroppens signaler uden at vurdere og bedømme dem. 

Du øver dig i at acceptere dig selv, være tålmodig og mild over for dig selv. Der vil blive vist 
meditationsøvelser og enkle kropslige øvelser, som alle kan deltage i. Metoden er videnskabeligt 

underbygget og velegnet til håndtering af stress, smertetilstande og lette depressioner.
 

Kom i løstsiddende tøj. Pris for deltagelse kr. 50,- pr. person.
 ØKIF, gymnastikafdeling vil efterfølgende være vært for lidt lækkert med vin til.

Tilmelding ved købmanden, eller i Øk-hallen eller pr. mail til helle.kudahl@skolekom.dk



Fodboldskolen...
 Igen i år kunne vi glæde os til fodbold-
skole i ØK som en rigtig god start på ferien. 
Og heldigvis var der solskin og godt vejr. 
Kun en gang regnede det lidt. Jeg tror, vi 
var næsten 100 børn fra de helt små og op 
til 6. klasse, både drenge og piger.
 Første dag blev vi inddelt på holdene 
efter alder og gik ned på banerne. I starten 
skulle vi lave navneleg, så vi lige kunne 
lære	 hinanden	 at	 kende.	De	 fleste	 kendte	
jeg dog, da jeg også spiller sammen med 
dem på mit normale fodboldhold.  Men der 
var en dreng helt fra Brøndby på et af de 
andre hold.

 Bagefter skulle det gøre godt med en 
bakke frugt, og den blev skam også spist 
med	stor	glæde.	Så	fik	vi	nye	kræfter.	Mid-
dagsmaden var også fantastisk, og ligeledes 
noget man kunne glæde sig til. 
 Trænerne var super gode, og vi havde 
det	 rigtig	 sjovt	 hele	 ugen.	 Vi	 fik	 spillet	 en	
masse fodbold, lige noget for mig, og øvet 
teknik	som	jonglering,	dribling,	finter	og	en	
masse andet.
 Det var også sjovt at give trænerne vand 
den sidste dag. Alt for hurtig var en god uge 
slut. Jeg håber, der bliver fodboldskole til 
næste år igen.                         Jonas Baake

Fodboldskolen...
 Med arrangørernes øjne forløb fodbold-
skolen godt, igen! Vejret var perfekt (i hvert 
fald i 4 dage). Fredag var det regnvejr, men 
godt vi havde hallen at trække ind i, og sidst 
på dagen da regnen ovenfra stoppede, løb 
vandet fra vandhanen - traditionen tro slut-
tede fodboldskolen med en gigantisk vand-
krig imellem trænere og spillere. 
 Trænerne var super engagerede. Køk-
kenhjælperne ydede en fantastisk indsats.
Alt klappede som vi havde håbet... og de 
tilbagemeldinger vi har fået fra børnene 
var	 også	 positive.	 Vi	 havde	 75	 børn,	 flest	
fra ØK... men også børn fra Valby, Norge, 
Skive, Viborg og Ulbjerg havde fundet vej til 
ØK.

 Vil gerne sige tak til trænerne:
Ole Christensen, Kristian Juul, Christian 
Stisen, Jeppe Stisen, Mads Eriksen, Line 
Østergaard, Cathrine Kudahl, Camilla Døs-
sing,	Marlene	Eriksen,	Ann	Sofie	Laigaard 
samt trænerleder: Erik Nygård.
 Også en tak til køkkenholdet: Mona 
Lund, Marianne Iversen, Anita Rasmussen 
og Hanne Laursen - og til frugtsponsorerer: 
Salling Bank, Larsen Fliser, Plougman Have 
og Anlæg, Rikke Østergaard, Birgitte og Jør-
gen	 Bundgaard,	 Tømrerfirmaet	 Skovgård	
Aps, Peter Grøn, Nordic Floor - og til rund-
stykke sponsor: Sparkøbmanden i Hald. 
                                            Joan Skovgård

Trækning 
i maj 2011:

nr. 24 - 200 kr.
nr. 73- 100 kr.

nr. 28+22+83+19 - 30 kr.

Trækning 
i juni 2011:

nr. 6 - 200 kr.
nr. 14 - 100 kr.

nr. 64+62+42+88 - 30 kr.

Trækning 
i juli 2011:

nr. 84 - 200 kr.
nr. 57 - 100 kr.

nr. 85+89+47+43 - 30 kr.

ØK’s VENNER



U6- U7 (årg. 2005-2006) 
Inge Ravn og Mogens Kudahl
Torsdag kl. 16-17

U8 drenge  (årg. 2004) 
Vibe Lund og Jack Lund Larsen
Tirsdag kl. 17-18

U9 drenge (årg. 2003) 
Kurt Crone
Mandag /torsdag kl. 17.30-18.30

U9 piger (årg. 2003-2004) 
Joan Skovgård
Tirsdag kl. 16.30-17.30

U10 piger (årg. 2002) 
Christina Døssing og Maria Grøn
Mandag kl. 16-17

U11 piger (årg. 2001) 
Rikke Østergaard og Lene Refsgård
Torsdag kl. 16-17.30

U11  drenge  (årg. 2001) 
Mona og Flemming Larsen
Mandag /torsdag  kl. 17-18.15  ¨

U14 drenge  (årg. 1998-1999) 
Peter Boel, Niels Jørgen Nielsen, 
og Jesper Poulsen
Mandag /torsdag kl. 17.30-19.00

U15 piger (årg. 1997 -1998-1999)
Hugo Thomsen og Jørgen Stisen
Tirsdag kl. 18.00

U18 piger ( årg.1994- 1995- 1996) 
Simone Grøn, Ann Sofie Laigaard
Torsdag kl. 19.00

Herresenior 
Thomas Vendelbo
tirsdag/torsdag kl. 19.00 

Hovedsponsor
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Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006

Træningstider 
efterår - fodbold:



Nyt fra Håndbold...
 Vi har i skrivende stund, desværre ikke 
styr på alle vores trænere og derfor heller 
ikke træningstiderne. Vi beklager meget, 
men vi må indrømme at det ikke har været  
let	at	finde	trænere	til	denne	sæson,	listen	
har været lang, men folk har takket nej.
 Går du rundt og har lyst til at prøve at 
være træner er du hjertelig velkommen, vi 
skal nok være behjælpelig med at få dig 
på trænerkursus, hvis du ønsker det.
 Vi har forhåbentlig fundet trænere til 

alle hold når bladet kommer ud, men sig 
endelig til alligevel.
 Lige så snart vi har alle trænere og 
træningstider på plads kommer der et 
opslag på døren i Hallen. Ligeledes vil 
der blive sendt brev med skolebørnene 
hjem, hvor opstartstidspunkterne også 
vil	være	at	finde.
 Vi glæder os til sæsonen går igang - og 
vi glæder os til at se DIG! 
                                 Håndboldudvalget

Hovedsponsor
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En super oplevelse
 Torsdag den 28. juli drog ni forvent-
ningsfulde spillere af sted til Kattegat 
Cup	 2011.	Mange	 havde	 ”sølv-tøjet”	 fra	
sidste års Kattegat Cup på. Så udover 
forventninger til nogle sjove dage var der 
også høje forventninger til resultatet. Alle 
kunne	dog	huske	vores	finalemodstander	
fra sidste år, Asaa, og dem skulle vi møde 
i vores første kamp. 
	 Stævnet	 startede	 med	 en	 flot	 ind-
march. Vi skulle gå en kilometer sammen 
med alle de andre hold. Der var både 
hold fra Danmark, Norge, Sverige, Tysk-
land og England. Vi gik ind på et stadion, 
hvor en pigegarde spillede Danmarks na-
tional sang, og så var der en der skulle 
præsentere alle landene der var med i 
Kattegat cup. Efter indmarchen skulle vi 
hen på den skole hvor vi skulle indkvar-
teres.  Vi boede i en festsal sammen med 
et U18, U16 og U14 hold. Vi spiste i en 
idrætshal,	 hvor	 vi	 fik	 morgenmad,	 mid-
dagsmad og aftensmad. Derudover med-
bragte vi selv müslibarer og frugt. Efter 
dagens fodboldkampe tog vi i badeland. 

Det var rigtig sjovt. Men desværre faldt 
en	af	vores	spillere	og	forstuvede	en	fin-
ger, så hun ikke kunne spille den første 
kamp om lørdagen. Som erstatning kom 
min lillesøster, som var ude for at se kam-
pene,	med	på	holdet.	Vi	fik	også	gratis	bil-
let til diskotek, men vi havde ikke lyst, så 
vi blev hjemme på skolen og hyggede os 
i stedet. 
 Vi havde nogle super gode trænere 
med, og vi er rigtig glade for, at de bruger 
deres sommerferie på at tage til fodbold-
turnering med os. Der var også nogle 
forældre med, som var behjælpelige med 
nogle af de praktiske ting og i øvrigt støt-
tede os under kampene. Da vi var fær-
dige	 med	 kampene,	 fik	 vi	 en	 rigtig	 god	
fodboldkage. 
 Resultatmæssigt gik turneringen ikke 
så godt, fordi vi mødte nogle rigtig gode 
hold, og vi vandt kun en enkelt ud af de 
5 kampe, og endte på en fjerde plads. Al-
ligevel har det været en rigtig stor oplev-
else at være til Kattegat Cup.
                                   Sara Østergaard
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Hvornår startede du med at spille 
fodbold, og hvem var din første 
træner?

Først vil jeg lige takke for at have fået 
stafetten fra Joan! Jeg startede til fod-
bold i ØK (selvfølgelig) da jeg var ca. 
3 år gammel vil jeg tro, og har spillet 
fodbold lige siden! Min hukommelse 
rækker ikke så langt, men mit bedste 
gæt vil være min gamle far.

Du har været fodboldskole træner i 
ØK i 2 år, hvad synes du om det?

De to gange jeg har været fodbold-
skoletræner i ØK har været en kæmpe 
succes. Det er en uge man lærer 
meget	ved	på	flere	måde.	Har	været	
to meget forskellige uger, da jeg har 
været træner for de ældste piger og 
de ældste drenge, men begge år har 
været en kanon oplevelse. Uden tvivl 
noget jeg gerne vil gøre igen!
  
Har du dyrket andre sportsgrene 
end fodbold?

Jeg har dyrket håndbold og badminton 
i ØK, og syntes egentlig begge ting var 
meget sjove, for var jo nok en dreng 
med krudt i røven.. 

Kan du fortælle lidt om kontrasten 
imellem en stor og lille klub?

Kontrasten mellem en stor klub og en 
lille klub ligger i den opmærksomhed, 
som der lige pludselig kommer på alt 
hvad man nærmest går rundt og laver. 
Forventningerne bliver større, skuf-
felserne kan blive større, men de posi-
tive oplevelser bliver meget større, og 
noget man kan huske resten af ens liv.

Er du en dårlig taber?

En dårlig taber.. Hvis man ikke er en 
dårlig taber, så er det fordi man ikke 
har nok vindermentalitet! 

Har du en kæreste og hvor mange 
børn regner du med at få?

Lige nu har jeg ikke en kæreste, men 
man ved vel aldrig. Skal have en søn, 
som rigtig skal opdrages til sport, og 
være en god vinder! ;) 

Stafetten
er landet  hos...

Mads Eriksen! Startede fodbold- 
karrieren i ØK, skiftede til Skive, 

derefter til FK Viborg, hvor 
han netop har fået debut 

på VFF’s 1. hold i 1. division 
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Følger du stadig med i hvad der 
sker i ØK?

Jeg gør alt hvad jeg kan, og prøver så 
tit som muligt, at hjælpe til i klubben. 
Det er nok mest fodbold og førstehol-
det i ØK, som jeg har fulgt med i siden 
jeg var helt bette knægt.
 
Nævn den bedste oplevelse du har 
haft med fodbold?

Lige	for	nyligt	fik	jeg	debut	på	Viborgs	
førsteholdet inde på Viborg Stadion i 
en pokalkamp mod Skive, og det må 
nok uden tvivl være den største oplev-
else indtil videre. Har tidligere spillet i 
Skive, så oplevelsen var ekstra speciel 
på den måde... 

Hvis du spiller kort med Marlene 
hvem vinder så og snyder du?

Den var meget nem. Jeg vil nærmest 
vinde 11 ud af 10 gange, selvom Mar-
lene konstant prøver at snyde, men 
gang på gang bliver opdaget i det! 
Så nej, selvfølgelig snyder jeg ikke. ;)

Hvad  skal du lave når fodbold- 
karrieren stopper?

Min drøm er selvfølgelig, at kunne 
gøre fodbolden til min levevej det 
næste lang stykke tid, men det er jo 
ikke sikkert overhovedet. 
Afslutter en handelsskole næste år, 
men hvad planerne er derefter er 
meget åbne, for jeg har ikke besluttet 
mig for noget.

Kan du foreslå en ny alternativ 
sportsgren vi kan starte op i ØK? 

Uha. Det skulle da lige være 
Petanque, hvilket er en utrolig hyggelig 
og spændende ting for alle alders-
grupper. Især den ældre, hvor mine 
forældre uden tvivl indgår i

Hvis ØK fik en million kr. og du fik 
lov at bestemme hvad den skulle 
bruges til, hvad ville du foreslå?

Det var en god sum penge, og med 
mange muligheder!  Vil selvfølgelig 
mene det skulle gå til at give de unge 
fodboldspillere i ØK. Gode oplevelser, 
hvor de evt. kunne komme på en tur til 
Spanien og se Barcelona spille fodbold 
eller lignende. Noget der altid vil være 
spændende, og en oplevelse de unge 
vil huske i meget lang tid!!
  
Dit bedste råd til ØKs unge fodbold-
spillere, hvis de vil nå ligeså langt 
som dig fodboldmæssigt?

Mit bedste råd, som jeg har fået og 
personligt har prøvet på egen krop er, 
at man skal glæde sig til hver eneste 
kamp man skal spille fodbold træning 
eller kamp. Så længe dette er til stede, 
så udvikler man sig og får det bed-
ste ud af det. Forsvinder glæden ved 
fodbold,	så	skal	man	finde	på	noget	
andet. 

Mads lader stafetten gå 
videre til...? Læs i næste 
nummer af ØK-NYT!
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Så er det tid til at finde 
kreativiteten frem!

Så skal vi hygge med de kreative sysler igen. 
Som noget nyt prøver vi at fastsætte forskellige emner, 

så vi kan få lært noget nyt.
Vi tager lidt ting med, du kan låne, 

men du skal selv medbringe de materialer, du vil bruge. 

Vi mødes den første torsdag i hver måned kl. 19
Vi sidder i hallens mødelokale.

Hvis du er helt nybegynder, er der et par stykker på holdet, som har 
meget erfaring og gerne vil hjælpe. Så mød endelig op. 

Hilsen Maja og Susanne 

Dato:  Aktivitet:

Torsdag 1. september Strik/hækle/brodere.....

Torsdag 6. oktober Nålefiltning – uld, evt. filtenåle

Torsdag 3. november Kort/julekort– saks, karton, 

 glansbillede og andet til motiv

Torsdag 1. december Patchwork – karton, nål, saks,

 evt. stofrester

Torsdag 5. januar strik/hækle/brodere...

Torsdag 2. februar Nålefiltning – uld, evt. filtenåle

Torsdag 1. marts Patchwork – karton, nål, saks,

 evt. stofrester



Holdbeskrivelser Gymnastik
Børneræs vil i år blive leg på redska-
ber, forskellige sanglege og øve os i 
forskellige motoriske ting. Vi vil derud-
over lege lidt på børnenes ideer, vi vil 
hvert måned høre hvad de gerne vil, og 
prøve at få det ind i vores program. Vi 
glæder os til et år med sjov og ræs! 

Advanced circuit Training (ACT) -
Her kommer du kroppen rundt ved 
at træne kondition, styrke, koordi- 
nation,	balance	og	kredsløb.	Det	er	fit- 
ness med funktionelle øvelser og træ- 
ningsredskaber som kettlebells og 
vægtstænger. Øvelserne er intensive 
og tager udspring i kroppens kerne, 
altså alle de små ryg-, mave- og side-
muskler, der stabiliserer kroppen. 
Træningen er hård - men du bestem-
mer selvfølgelig dit eget tempo!

Puslingegymnastik  er for friske piger 
og	 drenge,	 der	 vil	 ”rende	 og	 hoppe”	 i	
skolens gymnastiksal. Vi skal bl.a. byg-
ge redskabsbaner, slå kolbøtter og lave 
gymnastik til sjov musik. For børn i 
Troldebo, vil der være mulighed for at 
blive fulgt over i gymnastiksalen.

Springgymnastik 1 er for både drenge 
og piger fra 1.-3. kl. Nye samt gamle 
trænere er klar til en ny sæson med 
springgymnastik. Vi skal lave en masse 
spring og bevæge os og have det sjovt. 

Springgymnastik 2 er for både drenge 
og piger fra 4. kl. og opefter, som kan 
lide at springe rundt og få sig rørt. Leg, 
styrke, serie og en masse spring. Vi 
vil arbejde med at udvikle den enkelte 
gymnast til at lære nye spring, som vi 
kan vise til forårsopvisningen. Det skal 
være sjovt at gå til gymnastik! 

Kan du lide at have det sjovt og 
samtidig få kroppen rørt? Zumba® er 

dans	og	fitness	inspireret	af	latinske	ryt-
mer. Kroppen gennemarbejdes og du 
får pulsen op. Musikken er motiverende 
og får dig til at blive ved - man mærker 
slet	 ikke,	at	det	er	fitness.	Zumba®	er	
afstressende og giver energi til hverda-
gen. 

Mor/far – barn er introduktion til vores 
dejlige foreningsliv i ØK. Formålet er at 
møde andre børn og forældre her fra 
området. I et afslappet miljø skal vi lege 
sammen med vores børn. Vi skal løbe, 
høre musik, lave redskabsbaner, slå 
kolbøtter og synge lidt. Det vigtigste er, 
at børnene får sig rørt og er glade. 

Judo er en sport, der henvender sig 
til alle uanset køn, alder og kondi- 
tion. Stor eller lille, slank eller rund 
 -  for enhver størrelse er der nok af  
teknikker at gøre brug af. Judo er  
en olympisk kampsport med faste re-
gler; fairness er det vigtigste. Man kan 
altså rigtig tumle, uden at nogen kom-
mer til skade.

Kombineret Powertræning/Selvfor-
svar - vort nye tilbud for piger/kvinder 
fra 15 år. Konditionstræning, styrke-
træning (trænes primært som cirkel-
træning), smidigheds- og afspænd-
ings-øvelser (80%). Selvforsvarsdelen 
(20%) består af nogle simple, men nyt-
tige teknikker. Træningen er hård, og vi 
garanterer sved på panden.

Body Trim - melder du dig til dette, 
siger du ja til: at få pulsen i vejret - at 
forbedre din kondition - at styrke de for-
skellige muskelgrupper - at lytte til god 
musik	 -	at	være	sammen	med	en	flok	
glade piger - at komme i godt humør og 
i bedre form



Gymnastik 2011-12
Hold Træner Tid Pris
Mor/far/barn Rikke Sloth Thomassen Tirsdag 16.30-17.30 360,- 
(1½-3 år) tlf. 2392 5819 Start uge 37 (G)

Puslinge Mette Pedersen, tlf. 2362 7384 Tirsdag 15.30-16.30 275,-
(4-5 år) Maria Eskildsen, tlf. 3379 1649 Start uge 37 (G) 

Børneræs Dortea Dencker Onsdag 17.00-18.00 275,-
(Bh.kl.-1.kl.) tlf. 2083 2633 Start uge 37 (G)

Spring 1 Camilla Vroue, tlf. 2334 6228 Mandag 15.30-16.30 350,-
(1.kl.-3.kl.) Cathrine Nordtug, tlf. 9753 9440 Start uge 38 (G)

Spring 2 Camilla Vroue Mandag 16.30-17.45 350,-
 tlf. 2334 6228 Start uge 38 (H)

Judo Frank Baake, tlf. 9753 9730 Tirsdag 17.00-19.00 385,- 
(6-17 år) Helena Møller, tlf. 2512 1855 Start uge 37 (HM) 495,- 

Komb.Power Helena Møller Tirsdag 19.00-20.00 440,-
Kvinder 15+ tlf. 2512 1855 Start uge 37 (HM)

Advanced Circuit Svend Aage Øster Torsdag 19.00-20.00 440,-
Training (16+) tlf. 5049 5705 Start uge 38 (G) 

Zumba® Helle Kudahl, tlf. 3195 1409 Torsdag 19.00-20.00 440,-
 Josephine Tagao, tlf. 2624 8361 Start uge 38 (HM) 

Body Trim Anette L. Poulsen Tirsdag 19.00-20.00 440,-
 tlf. 4029 6671 Start uge 38 (G)

Ældreidræt Birtha Knudsen, tlf. 9753 8443 Fredag 9.30-12.00 200,- 
 Sonja Vestergaard Start uge 38 (H)

Judo holdet opdeles efter opstart

Træningen foregår: (G) = Gymnastiksalen, Ørslevkloster Skole
 (H) = Ørslevkloster Hallen 
 (HM) = Det gamle mødelokale i Ørslevkloster Hallen 

Gymnastik opvisning lørdag 10. marts 2012
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