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...landede på ØK stadion den 
13. maj...
12 dygtige astronauter sendte 
pigerne rundt på forskellige 
planeter, med sjove fodbold-
lege. 40 piger i alderen 4-13 
år havde 3 fornøjelige timer. 
Pigerne var blandet aldersmæs-
sigt på holdene, men det var 
en fornøjelse at se hvordan de 
store piger hjalp de små. Godt 
gået piger :-)
    Ud af de 40 deltagere var der 
11 piger der ikke spiller fod-
bold, det er nu vores håb at de 
har fået lyst til at spille fodbold.
    Tak for hjælpen til Helle, 
Marianne, Cecilia, Mathilde, 
Marie, Emma, Mona, Rikke, 
Lene, Stina og Inge.  

Pigeraketten 



ØK går sommeren i møde med oprejst 
pande og fuld musik!
 Nyt varmeanlæg er ophængt i hallen 
og vi håber, at den kommende sæson 
for badminton vil blive en god og inspir-
erende oplevelse, da der ligger flere ud-
fordringer  forude! Vi vil måske opfordre 
spillerne til at farve deres bolde i frem-
tiden og holde sig lige over nettet, for 
ikke at blive opsnappet af de nye bold-
fangere! 
 Løberne har fået benene på nakken 
- det er bare helt fantastisk at så mange 
løbere i klubben, dejligt!!! Vi har fået de-
signet en ny løbetrøje som vi kan tilbyde 
til billige penge!
 De 2 skurvogne er under ombygning/ 
renovering og vil fremover indgå som 
servicevogne ved forskellige arrange-
menter bla. som backup for løberne til 
det kommende Skive løb senere på sæ-
sonen (traktor nødvendig!)    
 Trappen og rampen til Stadion bliver 
fornyet  og der vil samtidig komme en ny  
flisebelægning over til multibanen, lege-
pladsen bliver renoveret og indkørslen 
finpudset igen.
 Fodboldbanerne er igen ved at tage 
form som værende Skive kommunes 
bedste og flotteste og det er super at se, 
at de i den grad er taget i brug af ung- 
dommen og veteranerne samt andre in-

teresserede fra lokalsamfundet! 
 Vi vil i den forbindelse kun opfordre 
dem der ude, som endnu ikke  har fun-
det træningstøjet frem til at komme op til 
ØKif og vær med til samværet i og om-
kring klubben. 
 Det er jo kommunalt valg-år og der 
vil nok blive lovet alt mellem guld og 
grønne skove i den kommende tid, men 
sikkert er det, at kassen ikke just bug-
ner af penge til at indfri vores ønsker om 
forbedringer i den kommende tid  og det 
er måske godt at tage bestik af det gam-
le ordsprog om at ”Når krybben er tom 
- er Jesus! gået” eller rettere bides hes-
tene og sagt med andre ord - vi skal nok 
stå mere sammen og hjælpe hinanden 
for at sikre de privilegier vi allerede har 
opnået ikke forsvinder!! 
 Så støt op og bliv en del af de gode 
initiativer der bla. fostres her i klubben, 
det giver noget på den lange bane!
 Så hold øje med kalenderen på 
hjemmesiden www.okif.dk  eller bedre 
endnu - Kom og vær med og du kan  
måske bidrage med nogle gode ideer 
og initiativer!

Må vi ønske Jer alle en god form og 
varm sommer!!
                                Hovedbestyrelsen 

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedsponsor



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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Nyt fra Badminton...
Så er badmintonsæsonen 2012/13 af-
sluttet. Det blev en sæson med et nyt 
trænerpar - Michael Nissen og Andreas 
Hørup havde fået ansvaret for at lære 
fra sig. Sæsonen kom langsomt i gang, 
men med tiden blev holdene fyldt godt 
op med lære-ivrige unge mennesker. 
Der kom nye ansigter til, efter at sko-
len havde haft en dag med badminton i 
skolen - vi håber, at alle er klar igen, når 
sæsonen starter hen på sensommeren. 
I vil alle få et sommerbrev med oplys-
ninger omkring den kommende sæson, 
når tiden nærmer sig. 
  Sæsonafslutningen foregik mandag 
den 25 marts - her blev der spillet en 
anderledes turnering med fodbold, 
håndbold, basketball og som afslutning 
var der arrangeret fællesspisning. Der 
blev uddelt gaver til trænerholdet som 
tak for en god sæson og trænerne 
havde i fællesskab fundet de to spillere 
der skulle kåres som årets spiller.
 Om den første spiller blev der sagt at 
hun havde udviklet sig utrolig flot i sæ-
sonen - fra ikke at kunne ramme bolden 
til en start til nu at kunne beherske spillet 
på fin vis. Havde haft et fint fremmøde 
sæsonen igennem. Tillykke til Thea F. 
Johannesen.

 Om den anden spiller blev sagt at det 
var en spiller der var god til at repræsen-
tere klubben til stævner - aktiv aktør 
rundt i landsdelen og som i sæsonen er 
rykket et niveau op - nok klubbens bed-
ste spiller. Tillykke til Sune Markussen. 

Hovedsponsor



Multi-Mini-Bold 
forældre/barn boldhold 

Børnene lærer at bruge en bold. Vi skal lege med, trille, kaste,  
sparke bolden, og hoppe og løbe og tumle sammen med mor/far.  

Vi starter en sommerafløser op for forældre/barn gymnastikken.  
Vi er ude, og vil hovedsagligt være på den nye multibane 

Aldersgruppe: 1½ til 3 år  
Sted: Multibanen ved Ørslevkosterhallen

Tid: onsdage 16.30 – 17.30 
Første gang 29. maj, i alt 10 gange (pause hel juli)
Tilmelding ved fremmøde den. 29. maj eller 5. juni

Kontingent: 150 kr.

Vi håber at se en hel masse børn og deres forældre
Mette Birth og Kamilla F. Wendelin

Trækning 
i februar 2013:
nr. 37 - 200 kr.
nr. 45 - 100 kr.

nr. 26+18+83+86 - 30 kr.

Trækning 
i marts 2013:

nr. 99 - 200 kr.
nr. 61 - 100 kr.

nr. 08+66+93+53 - 30 kr.

Trækning 
i april 2013:

nr. 67 - 200 kr.
nr. 39 - 100 kr.

nr. 81+91+54+79 - 30 kr.

Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os.
Vi ønsker vinderne tillykke med gevinsten, 

og vi bringer gevinsten ud til vinderne

Hilsen ØK`s Venner.
Jette & Martin - Hanne & Per

Sanne & Johnny - Lene & Thomas - Jytte & Niels

ØK’s VENNER



Nyt fra Gymnastik...
Tirsdag den 2. april inviterede vi til kost-
foredrag med Hanne Fejerskov fra DGI.  
Det var dejligt, at så mange mødte op. 
Det vidner om stor interesse i sundhed 
i vores område. Der var selvfølgelig 
sunde snacks i form af gulerødder, 
agurker og hjemmebagte grovboller.
 I løbet af den efterfølgende uge var 
der sæsonstart for NaturACT, gå-holdet 
samt de to løbehold. Også her mødte 
vi stor tilslutning. Således er gåholdet 

“Kend din egn” vokset betydeligt og 
tæller nu ca. 20 personer. Det samme 
gør sig gældende for de 2 løbehold, der 
tilsammen mønstrer over 20 deltagere. 
Men der er altid plads til flere! Det er hyg- 
geligt og sjovt at træne flere sammen, 
under vejledning af uddannede instruk-
tører. NaturACT er en stor success! 
Holdet er vokset over vinteren, alle 
møder glade og entusiastiske op - og 
går trætte hjem!

Hovedsponsor

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!
DEADLINE NÆSTE NUMMER AF ØK-NYT: 15. AUGUST
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Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Rikke Østergaard, 
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 2013 - billeder og 
tekst kan mailes på 
mail@hoejgaardplant.dk

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

Hjemmeside www.okif.dk:
mette.damm.bak@skolekom.dk

   OBS
Det henstilles til 

brugerne af hallen - 
AT HOLDE ORDEN 
I MELLEMGANGEN 

DA DET ER EN 
NØDUDGANG!!

Formanden

Læs mere nyt
på klubbens 
hjemmeside
www.okif.dk



Nyt fra Håndbold...
Håndboldsæsonen er afsluttet for 
denne gang, og langt de fleste har lagt 
håndbolden på hylden indtil efteråret, 
hvor vi håber, alle kommer i gang igen. 
Efterhånden er det ikke en selvfølge, at 
håndbold kun skal spilles om vinteren. 
Der er gennem de senere år kommet 
forskellige tilbud om håndboldspil om 
sommeren, som f.eks. almindelige 
sommerturneringer (på græs), strand-
håndbold, streethåndbold og håndbold-
fitness, som kan foregå både inde og 
ude, og man skal endelig ikke holde sig 
tilbage, forstået på den måde, at hvis 
man synes, det kunne være sjovt at 
prøve, så kom endelig og sig til. Hvis 
man selv vil lægge et stykke arbejde i 
det, kan det sikkert lade sig gøre.
 Tilbage til den overståede sæson, 
som bestemt var vellykket. Nævnes 
skal i flæng: 
Oprykning til serie 1 for herrerne
U 12 drenge: Kredsmesterskabet 
U 14 piger: Puljevindere
U 14 drenge A (i vores holdsamarbejde 
med Nr. Søby IF): Puljevindere
U 14 drenge B (ligeledes i holdsamar-
bejdet): Puljevindere
U 16 piger (også et hold, der var en 
del af samarbejdet med Nr. Søby IF):  
Hancock Cup vindere 
Så et stort tillykke skal lyde til dem alle 
- det var flot klaret. Men der skal også 
lyde en tak til alle de øvrige hold, både 
spillere og trænere: I har leveret mange 
spændende kampe både i vores egen 
hal og på udebane.

 Nu er planlægningen af næste sæson 
i fuld gang, og der skal styr på trænere, 
haltider, og ikke mindst, hvilke hold, tror 
vi, der er til næste år, og hvad gør vi, 
hvis vi står med f.eks. 5 spillere til 1 
hold. Et større puslespil, der helst skal 
gå op i den nærmest fremtid, men går 
man med bare en lille træner i maven, 
så tager vi imod med kyshånd. 
VI MANGLER TRÆNERE TIL BÅDE 
STORE OG SMÅ - så hold jer endelig 
ikke tilbage...

- et par stemningsbilleder fra mini-hånd-
boldstævnet den 23. februar... en rigtig 
hyggelig dag...

Hovedsponsor
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Nyt fra Fodbold...
Der er fuld tryk på i fodboldafdelingen… 
alle hold er i gang, græsset er endeligt 
blevet grønt og dommerne har fundet 
fløjten frem igen. Vi har haft et turbu-
lent forår. Frosthårde baner gjorde det 
svært at få afviklet alle træningskampe, 
men man kan sige at frosten satte for-
nuftigt ind i forhold til dommerkonflikten, 
der gjorde det umuligt at få ”sorte dom-
mere”. Men det var klubbernes ansvar 
selv at få kampene dømt, og det var 
ikke specielt nemt at finde frivillige til 
det, men vores egen dommerpåsætter 
Jørgen ”Jeppe” Jeppesen påtog sig flot 
opgaven at dømme 11-mands kampe. 
Tak for det !! 
 Som rigtig mange sikkert ved, måtte 
vi framelde vores nyoprykkede U14 
drengehold i mesterrækken. Der var 
simpelthen ikke drenge nok til at 
stille holdet med lovlige spillere (altså 
drenge der ikke er for gamle). At vi i 
fodboldudvalget valgte at sige, at i ØK 
spiller vi efter DBU´s regler, medførte 
underligt nok en del ”stormvejr”. Nogle 
mener at vi skulle have tacklet situatio-
nen anderledes end vi gjorde, men vi 
har gjort hvad vi synes var rigtigt. Kan 
blot konstatere, at rigtig mange har en 
mening om tingene, uden at kende alle 
sagens akter. Vi har under hele forløbet 
haft rigtig god hjælp fra DBU konsulent 
Klaus Gertsen. For at der ikke fremover 
skal herske tvivl om hvilke holdninger 
og værdier ØK´s fodboldafdeling har, 
satte vi os sammen og nedskrev i fæl-
lesskab fodboldudvalgets nye værdi-
grundlag (se andet sted i bladet). Det 
er vores håb at vi i fremtiden kan imple-

mentere disse holdninger hos alle ØK´s 
medlemmer og  især forældre.
 Næste skridt er at vi har kontakt til 
DBU´s fairplay udvalg som vil komme 
ud og snakke med os…
 Flere trænere og udvalgsmedlem-
mer var for nylig til foredrag med Søren 
Østergaard, han er tilknyttet Herfølge 
Boldklub, men forsker desuden i børn 
og unges liv og trivsel. Han var pro-
vokerende, kontroversiel og inspir-
erende… foredraget handlede en del 
om fastholdelse af unge i idrætslivet…  
vi er oppe imod så mange andre ting 
børn og unge kan bruge deres fritid på. 
Men for at komme tæt på de unge og 
høre deres mening er vi begyndt at in-
terviewe børnene enkeltvis (se andet 
sted i bladet)…  men fastholdelse må 
være det vi arbejder hen imod... Samt 
selvfølgelig skaffe nye medlemmer.
 Det håber vi der kommer... af tiltag 
havde vi den 13 maj igen inviterer til 
pigeraketten… SparNord cup løber af 
stablen den 23. juni på ØK Stadion, og 
her har vi brug for en masse hjælpere, 
så meld endelig ind... Fodboldskolen 
rykker i uge 27 igen i år… der er stadig 
ledige pladser... Høker cuppen spiller 
også i ØK…. Så sig ikke at der ikke 
sker noget på ØK Stadion !!
 Multibanen har været et tilløbsstykke, 
især i vintermånederne hvor mørket og 
frosten var værst, da var det super med 
kunstgræs og lysanlæg.
 På seniorsiden er nedgang vendt til 
fremgang… Kristian Kjær har en pæn 
flok til træning hver gang.
 Så alt i alt ser vi lyst på fremtiden...



Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006
SparNord Cup 
på ØK-stadion 

Søndag den 23. juni afholder  
SparNord og Ørslevkloster IF SparNord cup.  
Så mød op og se en masse fodboldkampe.  

Vi starter ca. kl. 9.00. 

I den forbindelse skal vi bruge en masse  
frivillige hjælpere… Til at stå i køkkenet, dømme kampe, 

grille pølser, stå i boder mm…. 
Har du lyst til at hjælpe så send lige en mail til

skovgaard@fiberpost.dk  senest d. 10. juni.

Hovedsponsor
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Holdning og målsætning...
Holdninger og målsætninger 
for fodboldafdelingen 
i Ørslevkloster IF

Fodboldafdelingen i ØK baserer al sit 
arbejde på ærlighed, loyalitet, åben-
hed, engagement og respekt for andre 
mennesker.
 Fodboldafdelingen i ØK skal kendes 
på ansvarlighed og klare holdninger 
til god opførsel, såvel på som udenfor 
banen. Derfor skal fodboldtrænere, 
medlemmer og forældre oplyses om 
holdninger og målsætninger.
 Nye spillere og forældre modtages 
på en positiv og anerkendende måde. 
Ørslevkloster er en rummelig breddek-
lub, hvor der er  plads til alle fodbold-
spillere uanset niveau. Vi satser hel-
hjertet på bredden. Alle hold stiller altid 
med lovlige spillere, dvs. at vi spiller 
efter DBU´s regler. Vi tilstræber at alle 
ungdomshold spiller efter HAK princip-
pet (alle spiller mindst en halvleg i hver 
kamp). Hvis et hold ikke har spillere 
nok, lånes spillere fra årgangen under.
 Vi vil gerne vinde kampe, men 
den enkelte spillers trivsel og udvikling, 
går frem for resultatet.
 Fodboldafdelingen går ind for Fair 
Play både i børne, ungdoms og senior 
fodbold ! Vi arbejder ud fra DBU´s hold-
ninger og handlinger.

Vi forventer at du som spiller:
• Bidrager med god opførsel på og 
   udenfor banen - overfor både med- 
 spillere, modstandere, dommere,  
 trænere, ledere og tilskuere
•  Tager et medansvar for både træning 
 og kamp
• Som udgangspunkt møder op til træ- 
 ning og kamp - eller melder afbud i  
 god tid              
• Tager et medansvar for, at der ska- 
 bes et godt klubmiljø, hvor alle trives
• Deltager aktivt som hjælper ved  
 stævner, arrangementer og andre  
 aktiviteter  
• I øvrigt viser hensyn - og er en god  
 kammerat.

Vi forventer at du som forældre:
• Bidrager med god opførsel udenfor 
 banen - overfor både egne spillere, 
 modstandere, trænere, ledere, dom- 
 mere og tilskuere
• Respekterer trænerens afgørelser
• Medvirker til at der skabes et godt  
 forhold spillere, trænere, ledere og 
 forældre imellem
• Deltager aktivt som hjælpetræner og 
 holdleder 
• Deltager aktivt ved kørsel, tøjvask og 
 hjælper ved stævner, arrangementer 
 mm
• Støtter dit barn i positiv retning, følger 
 aktivt med og snakker med ham/ 
 hende om kampe, træning, kamme- 
 ratskab og Fair Play



• Henvender dig til fodboldudvalget, 
 hvis der opstår problemer, således at  
 vi i fællesskab kan få disse ryddet af 
 vejen med det samme

Vi forventer at du som træner:
• Altid er engageret og ansvarlig 
• Møder velforberedt op til træning
• Via dit ordvalg og din opførsel er et 
 godt eksempel for dine spillere
• Bidrager med god opførsel udenfor  
 banen - overfor både egne spillere, 
 modstandere, trænere, ledere, dom- 
 mere og tilskuere
• Er opmærksom på den enkeltes spil- 
 lers trivsel
• Arbejder loyalt efter klubbens værdi- 
 grundlag
• Altid forsøger at skabe så optimale 
 rammer for vore medlemmer som 
 muligt, uanset de umiddelbare fod- 
 boldmæssige evner 
• Hjælper med til at styrke kammerat- 
 skabet på holdet og stoppe evt. mob- 
 ning
• Bakker op om sociale arrangementer

Fodboldudvalget tilbyder dig  
som træner:
• Mulighed for trænerkurser
• Mulighed for træner udviklingssam- 
 taler
• Råd og vejledning
• Gode træningsfaciliteter på bl.a. multi- 
 bane 
• Stor indflydelse for dato/tidspunkt for 
  afvikling af kampe.

• At du selv vælger din træningstid.
• Opstartsmøde og evalueringsmøde 
 med andre trænere.
• Mulighed for at dit hold kan komme 
 til sommercups. Indløb og forkamp på 
 Viborg Stadion.
• Mulighed for support fra DBU´s kon- 
 sulent.
• Invitation til klubfest for dig og din 
 partner.
• Trænergavekort, jakke, klubdragt, 
 guldkort til intersport.
• Du kan få en udtalelse til dit CV fra 
 ØKIF 

Målsætning:
Fastholdelse af spillere
Alle spillere og trænere udvikler sig 
Implementere begrebet Fair Play, som 
en naturlig del af Ørslevkloster IF´s fod-
boldafdeling

Ørslevkloster maj 2013

Hovedsponsor



SpørgeUndersøgelse...
...blandt U13 fodbolddrenge i ØK...
Der er 16 drenge på U13 holdet
(5.-6.kl. drenge). Alle har svaret
individuelt på spørgsmålene.
Ingen kendte spørgsmålene
på forhånd. 

1) Hvad gør det sjovt 
at spille fodbold ?
14 svarer som det første...:
At være sammen med vennerne

2) Hvad gør det knap så sjovt 
at spille fodbold ?
16 svarer… hvis der er en dårlig stem-
ning på holdet, hvis medspillerne råber 
negative ting hvis man f.eks. ligger en 
dårlig aflevering

3) Hvad kunne gøre det endnu
sjovere at spille fodbold ?
9 svarer… mere positiv sprog til 
træning og kamp. 6 har ingen 
kommentar

4) Hvad kunne gøre at du holdt op 
med at spille fodbold ?
13 svarer: Hvis kammeratskabet bliver 
dårligt, hvis jeg bliver mobbet og jeg 
får at vide jeg er dårlig, hvis de andre 
på holdet råber af én. 
3 har ingen kommentar

5) Hvordan er kammeratskabet 
på holdet ?
13 svarer… godt kammeratskab, 
2 synes det er lidt op og ned, 
1 synes ikke det er så godt

6) Hvad synes du om dine trænere ?
16 svarer… at de er glade for deres 
trænere

7) hvordan har du de med 
at vinde og tabe kampe ?
11 svarer at det ikke betyder så meget 
om de vinder el taber kampe, bare de 
har haft det sjovt og har spillet godt.
5 svarer at det er træls at tabe, men 
ikke noget de hænger med hovedet 
over ret længe.

-------------------- 

Vi kan derfor konstatere, at det vigtig-
ste for de fleste af drengene, ikke 
hverken er selve fodboldspillet eller at 
vinde kampe, men godt kammeratskab 
og god omgangstone på holdet. 
Helt i tråd med andre undersøgelser 
foretaget af DBU. 
Vi er selvfølgelig rigtig glade for  at 
100 % af spillerne er glade for deres 
trænere Mona og Kim.

Hovedsponsor
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- det lokale bryggeri...

Smag forskellen...

Hovedsponsor
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 tættere på

På gensyn i
Spar Nord Højslev
Østerrisvej 2
7840 Højslev
Tlf. 9616 1080
www.sparnord.dk 

Tal med en 
bank, der 
forstår dig


