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Den grimme ælling??

En ny fodboldgeneration på vej...



Oprykkerne i håndbold: Herreholdet, som rykkede op i serie 2 
U18 drenge og U16 piger som begge vandt deres puljer og gik videre 

til henholdsvis Jysk mesterskab og kredsmesterskaberne



Så er der gang i den på plænen - her-
ligt og det sidste nye bliver også at  
A-SPORT leverer en FlexFodbldbane 
(12,2 x 20 meter) til sommerens sport-
slige eskapader!
 Hold øje med kalenderen da der sker 
mange spændende ting i løbet af som-
meren!!
 Vi har som noget ganske nyt fået en 
”Løbende afdeling” der simpelthen fik en 
flyvende start med hele 4 hold, så følg 
med på hjemmesiden - hvis du kan!
 Bag hallen har Allan fræset jorden 
og Frank K. nedlagt legepladsen for at 
gøre plads til en Act bane og en række 
bænke til tilskuerne i begge retninger.
 Området vil også kunne anvendes 
som ude areal ved større arrangement-
er i hallen.
 Tennis banerne er trimmede og har 
fået nye net. Ungdommen har vist inter-
esse for sagen, så det bliver spændende 
at høre hvad året bringer!
 Badminton sluttede jo af med et 
scoop af en overraskelse ved at afde-
lingen hentede Peter Gade til ØKIF,  for 
lige at give de unge et par gode råd med 
på vejen! 
 I løbet af sommeren vil hallen for-
håbentligt blive tilset af lidt frivillige med 
rengøring af lofter og måske opsætning 
af tribunebænke...!
 Webmaster Lars Løvig søger en af-
løser der vil påtage sig opgaven at hol-

de websiden ajour, så skulle der være 
en eller måske to personer der kunne 
tænke sig at fortsætte udviklingen af 
denne del af ØKIF hører vi gerne fra 
dig/Jer!
 Vi har pt. gennem Skive Idrætssam-
virke 4 anlægsønsker inde hos Skive 
Kommune, hvor tilbygning af depot/
motionsrum til 3,3 mill. kr. prioriteres i 
første række - dernæst Multibanen til 
750.000 kr. som vi håber kan blive til no-
get i indeværende år! Belysning af fod-
boldbane 2 til 380.000 kr. og sidst men 
ikke mindst har vi ansøgt om etablering 
af kunstgræsbane, da man bla. fra kom-
munal side ønsker flere kunstgræsbaner 
i Skive Kommune!
 Bestyrelsen ønsker alle en god og 
varm sommer og håber rigtig mange vil 
tage del i de kommende aktiviteter...
                                  Hovedbestyrelsen

Nyt fra Hovedbestyrelsen

DET ER 
FORBUDT AT 
LUFTE HUND 
PÅ ØK IF’S 
AREALER
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Nyt fra håndbold...
Sæsonen er nu slut for håndbold - en 
super god sæson, med en masse 
spændende kampe.
 Et STORT TILLYKKE skal lyde spe-
cielt til herrerne, til U18 drenge, U16 
piger og U18 piger. Herrerne formåede 
at spille sig tilbage i serie 2 med hold-
lederne Mona og Flemming Larsen ved 
deres side og til slut i sæsonen bidrog 
Alex Lund med sin erfaring fra sidelin-
jen, da han blev ansat som træner for 
den kommende sæson. 
 Foruden Alex har Flemming også 
sagt ja til at fortsætte holdlederrollen. 
Velkommen til Alex, som til træning 
vil træne med alle herrespillerne og til 
kamp hovedsagelig følge serie 2 hol-
det. Det bliver spændende at se hvor 
mange herrehold vi har næste sæson, 
da vi sluttede af med 2 hold, og de 
fleste U18 drenge rykker også op, så 
der er reelt 3 hold at tage af !!
 U18 drenge gik videre til jysk mester-
skaber, hvor de blev nummer 2 i deres 
pulje - U16 piger var også med til kreds-

mesterskaber, som vi havde ønsket til 
ØK (og som vi fik). Det blev dog ikke 
til en 1. plads, men en flot og sikker 2. 
plads fik de!! U18 pigerne blev 2’er i 
deres meget tætte pulje, men gik til final-
en i Sparekassen Himmerlands Kreds-
cup, hvor de vandt en flot sølvmedalje.
 Så vi har været med fremme i spid-
sen, og alle hold har stort set klaret sig 
rigtig godt.

Vi vil gerne takke alle vores trænere, 
hjælpetrænere og holdledere for Jeres 
angagement i klubben i den for nyligt 
afsluttede sæson - og heldigvis skal 
vi ikke sige farvel til Jer alle sammen, 
men på et gladeligt gensyn til efteråret 
til de fleste af Jer!! - Og dem der vælger 
at sige nej til en sæson mere håber vi 
på at kan sige - “på glædeligt gensyn“ 
på et senere tidspunkt.
 Tak til alle spillerne - håber vi ses igen 
til næste sæson, hvor vi også håber at 
have et tilbud til alle!!
                              Håndboldudvalget
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Høje grader til judodrenge...
Det var en særlig begivenhed, da der 
den 24. april blev holdt DJU (Dansk 
Judo og Ju-Jitsu Union)-graduerings-
prøve i ØK’s klublokaler.
 Joaquin Bækgaard Panos og Jo-
nas Baake var indstillet til 2. Kyu (blåt 
bælte), en grad, som kun 3 andre ØK 
judoka har opnået i klubbens 12-årig 
historie.
 Der skulle vises et pensum af mere 
end 50 teknikker i tilfredsstillende ud-
førelse og i forskellige variationer, og 
drengene blev udfordret på at kunne 
kombinere og bruge disse i relevante 
kampsituationer. Derudover havde de 
lært alle japanske tekniknavne.
 Joaquin og Jonas mestrede hele 
programmet på imponerende vis og 
bestod derfor prøven i sikker stil.

 Drengene havde forberedt sig i flere 
måneder til denne dag og ved siden af 
de ugentlige træningstimer også mødt i 
weekender og ferier for at være klare.



 Samme dag var der også 4 andre 
drenge på måtten for at vise på ØKs 
interne klubprøve et vist teknikpensum. 
De interne klubprøver blev indført som 
en slags forberedelse til de officielle 
DJU-prøver for de yngre judoka - så får 
alle mulighed for at vise, hvad man har 
lært, selvom det endnu ikke er ens tur 
til en højere bæltefarve.

 Mathias, Asbjørn og Mikkel bestod 
deres første prøve (”grævlingen”) og 
Emil, som for nylig opnåede gul snip, 
bestod klubprøve B (”krokodillen”).
 Tillykke til jer alle sammen!
                                         Frank Baake
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Trækning 
i februar 2012:
nr. 73 - 200 kr.
nr. 40- 100 kr.

nr. 31+99+77+11 - 05 kr.

Trækning 
i marst 2012:

nr. 36 - 200 kr.
nr. 54 - 100 kr.

nr. 22+30+61+13 - 30 kr.

Trækning 
i april 2012:

nr. 33 - 200 kr.
nr. 40 - 100 kr.

nr. 55+35+74+53 - 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
ØK’s Venner har støttet følgende i 2011: 

Håndbold, fodbold, fodboldskole, gymnastik, badminton, 
ØK-support og ungdomsfesterne

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

Sanne & Johnny - Lene & Thomas

ØK’s VENNER

tillykke... siger ØKIF
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Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006

Et lille surt opstød... 
Hej alle 
fodboldtræner og
fodboldspiller...
store som små!
 
HUSK at tage jeres fodboldstøvler af 
udenfor og husk også at gøre dem rent 
udenfor...
Der er plads nok både til at børste dem 
og gøre dem rene... I må garanteret hel-
ler ikke tage dem på ind der hjemme... 
Vel... ?
Der er ikke noget mere ulækkert at gå 
i bad med alt det græs og mudder i et 
omklædningsrum og det gider i jo heller 
ikke selv...!
Så trænere: Opfordrer jeres spiller til 
at tage støvlerne af inden de går ind, 
 

og I forældre må også gerne sige det til 
jeres børn.
Jeg siger det også til mine spiller og de 
har fået det at vide mange gange, men
det smutter stadigvæk og så får de det 
også at vide... ellers må der en kost 
derned så må de selv til at feje...

Husk kære trænere, at låse for bold-
skabet når i tager bolde  og når i går 
hjem...
Lad trænerne selv pumpe bolde for 
prøv at se alle de ødelagte spidser der 
ligger og flyder...

Med håbet om en “ren sæson”
                               Mona Lund Larsen



Oplevelser fra SvaneCup...
Vi kørte i bil ca 1 time, så kom vi op på 
skolen og vi fik pakket ud og så skulle 
vi hurtig hen til gigantium hallen for vi 
skulle spille håndboldkamp.
 Vi skulle vores første kamp og den 
tabte vi 12-7. Vi spillede mod et norsk 
hold... bagefter blev vi og så U14 pi-
gerne og de havde en Kælling/ælling 
med som maskot. Jack sagde så, da de 
var færdige, at han nok skulle tage den 
med over på skolen - for vi sov samme 
sted. Istedet for gemte vi den.
 Så skulle vi hjem og have noget at 
spise og da vi havde fået noget på tall-
erkenerne og havde fået os sat ned for 
at spise, gik alarmen i gang og den var 
så høj, at vi blev nødt til at gå op på 
vores værelse...  og sove...  
 Næste dag skulle vi over i en an-
den hal og spille håndboldkamp.Vi tog 
Kælling/ælling med uden pigerne vidste 
det og så døbte vi den om til Ivar. Vi 
skulle med en bus hvor vi mødte dem 
fra Norge igen og dem blev så gode 
venner med. Da vi kom over i hallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 skulle vi spille kamp, hvor vi vandt. Så 
skulle vi vente i to timer og så skulle 
vi spille igen. Den kamp vandt vi også 
og så skulle vi vente igen i ca en time 
men imens var vi sammen med dem fra 
Norge... 
 Den sidste kamp tabte vi... men da 
var vi også kommet i A-slutspillet. Dem 
fra Norge og os heppede på hinanden... 
Maria blev syg så hun tog med sin mor 
hjem lørdag efter sidste kamp...   
 Da vi kom hjem til skolen fik Jack 
bank for sjov af sin storebror (Lars) for-
di han havde taget deres maskot....  og 
så havde de tabt alle deres kampe... 
 Lørdag aften skulle vi alle til Giganti-
um og spise, bagefter kunne vi komme 
i badeland og da vi havde været det 
skulle vi gøre klar til Landskamp mel-
lem Norge og Danmark. Det var træn-
erne der skulle spille og Løvig var med 
for Danmark. Vi fandt vores pladser og 
jublede da Lars Løvig kom på banen. 
Norge vandt desværre.
 Så gik vi på diskotek, vi dansede, hyg- 
gede os og sang. Bagefter tog vi hjem 
og sov. Søndag morgen stod vi op kl. 6 
og fik pakket samme. Ned og få mor-
genmad og så med bussen til Gigan-
tium hvor vi skulle spille kl. 8. Da Maria 
var blevet syg fik vi Sara Østegaard 
med til at hjælpe os - det var dejligt men 
vi tabte.. men vi havde det sjovt :) 
            Mathilde - Maria - Marie - Trine
          Martin - Gustav - Rasmus - Jack 
 
Ps. Tak for lån af jeres børn og tak fordi 
i piger var klar til at hjælpe U10 dren-
gene, det var en hyggelig og sjov week-
end...
                          Jesper - Vibe og Mona 



Nyt spillertøj fodbold...
U14 hold fik nye trøjer
i efteråret... 

Sponseret af:
Nordic Floor
Arbejdernes  Landsbank
Martin Sundgaard
Familien Bundgaard
Familien Hørup

U9 hold fik nye trøjer... 

Sponseret af:
Beslagsmed
Keld Christensen,
Ørum

U14 hold fik nye
trøjer... 

Sponseret af:
Carlsberg

Fodboldafdelingen og 
spillere siger tak til 
alle sponsorer



Nyt fra fodbold...
Nu er alle hold i gang med turneringen, 
der er liv på stadion næsten hver aften, 
med træning og kampe - lige fra vete-
raner til U5 spillere.
 Serie 3 herrer har det svært, men 
holder endnu skruen i vandet, med 
hjælp fra gamle garvede spillere.
 U14 drengene har fået massiv tilgang 
fra Højslev, så de er oppe på 30 spillere 
til to hold Der trænes flittigt, men det 
kan resultatmæssigt mærkes, at mange 
spillere ”kun” er U13 spillere. Holdene 
bliver fysisk overspillet til kamp, så pt. 
ligger begge hold i bunden, men vi kan 
jo håbe at det snart vender.
 Nyeste hold i ØK er de små U5 
spillere fra årgang 2007… de er sjove.

 Vores planlagte ”Brag på plænen” 
den 9. juni, må vi desværre aflyse. 
Mange modstander hold kan ikke spille 
den dag, og så går konceptet om at alle 
hold har hjemmebane på samme dag, 
jo temmelig meget i vasken.
 Vi sender alle ungdomshold fra U5 til 
U12 til Sparbank Cup i Højslev den 24. 
juni.
 Desuden er vi ved at planlægge 
fælles fodboldafslutning for alle ung-
domshold.
 Inden længe (allerede 10. juni) skal 
vi tilmelde efterårets hold, og samtidig 
have styr på, om  alle trænerposter  er 
besat.
                                     Joan Skovgård
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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



Nyt fra håndbold...
Her på falderebet til ØK-nyt vil jeg 
gerne sige tak for en fantastisk hånd-
bold sæson. I i bestyrelsen har altid 
været der hvis der manglede noget her 
eller der -eller hvis det bare vare nogle 
spørgsmål. Jeg har haft lidt af hver år-
gang i år, lige fra U6 - U8 - U10 til herre 
- og selv spillet lidt. Så det var som-
metider et puslespil der skulle gå op. 
Men det lykkedes og det er jeg glad for. 
Man vil jo gerne nå det hele og det er 
sjovt både at være der for de små og 
de store...  ;-)
 Vi havde en fredag aften med total 
håndbold fra U8 til og med U12 - både 
drenge og piger. Det var en hyggelig 
aften og anderledes men sjovt... Vi 
havde også en hyggelig og sjov aften 
til afslutning med dem... Herrene havde 
Flemming og jeg fornøjelsen af at have 
- eller at sørge for - at der var et hold 
hver gang - og lidt kage engang i mel-
lem - og en tredje halvleg! Men ellers 
var de gode til selv lige at sætte hol-
det der skulle starte på banen - og så 
kunne vi råbe lidt og skifte ud... vi var 

så heldige at få et hold friske fyre med 
efter jul, så vi blev et hold mere. Og det 
var en sand fryd for øjet, for der var no-
gle som skulle starte helt fra bunden - 
et stort skulderklap til dem, for de gik til 
den med fynd og klem - det var en sand 
fornøjelse!... Tak drenge!
 1. holdet endte jo med at rykke op 
efter et gys af nogle kampe ind i mellem. 
Men alt flaskede sig for dem til sidst og 
det endte med en oprykning som blev 
fejret med maner... Tusind tak til jer for 
de to sæsoner med jer... Der er blevet 
uddelt pokaler til begge herrehold og 
på 2. holdet gik den til Kim Jeppesen 
og på 1. holdet gik den til Semir Dapo. 
STORT tillykke til jer bege to. Og en-
deligt tusind tak til jer U18 drenge fordi 
I altid var klar til at hjælpe hvis vi havde 
brug for det... Tak til Alex fordi du også 
var klar til springe til på sidelinien ind i 
mellem... Her et billede fra afslutningen 
hjemme ved os i garagen - de skulle 
lige se en håndboldkamp...
                               Mona og Flemming

13
Hovedsponsor



 
Passive 

medlemskort
Flinke folk fra bestyrelsen

sælger nu passive medlemskort                                                                                 
for 2012 til KUN 50 kr.

Så støt op om sagen…
når du bliver spurgt…

STØT OP OM VORES IDRÆTSFORENING 
MED ET PASSIVT MEDLEMSKAB, 

DER GIVER DIG UKENDTE 
MULIGHEDER FOR AT VÆRE 

AKTIV PÅ EN NY MÅDE. 
STIFT  VARME VENSKABER OG DELTAG

I VORES FESTLIGE FÆLLESSKAB, 
TIL GLÆDE FOR OS ALLE!

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 2012 - 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.okifdk
webmaster: lars_lovig@yahoo.dk

KIOSKPASNING

Har du lyst til at hjælpe med 

kioskpasning - (2 uger om året) 

så send venligst en 

Sms til 2286 0331

Et NB fra NP!
Kontakt venligst 

formanden såfremt man 
har ……det ! 
tlf. 4052 4287



Vi siger 

TAK FOR KAFFE
til vore sponsorer som giver besøgende i vort klubhus

gratis kaffe/te hele året rundt!

Entreprenørfirma Kaj Ove Madsen A/S
Salling Bank

Højgård Planteskole, Erik Andersen
Ørum Auto, Christian Thomsen

Nordfjends Planteskole, Inge & Peter Rasmussen
Hald Murer & Entreprenør, Henrik Rasmussen

Spar Købmanden i Hald 
Lund Video 

Agnes & Vagner
Tagspecialisten Peter Grøn A/S

Kirsten & Peder Frederiksen
Sparbank, Hald afdelingen

Har du også lyst til at blive kaffesponsor
så ring til Kirsten Jakobsen og aftal nærmere





I SPARBANK 
gøR vI
Noget foR
foReNINgS-
lIvet
Hver måned 
udlodder vi 10.000 kr.

SPARBANK A/S
øSteRRISvej 2 
7840 HøjSlev
t 9616 1080 - f 9753 6397
www.SPARBANK.dK

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

HUSK
DEADLINE TIL DET 

NÆSTE ØK-NYT 
ER 15. AUGUST

Ildsjæl(E) 
søgEs 

TIl AT OVERTAgE 
jOBBET sOM 
WEBMAsTER

FOR øKIF

KOnTAKT 
FORMAndEn
4052 4287

Læs mere nyt
på klubbens 
hjemmeside
www.okif.dk


