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Kong vinter nærmer sig og indesyslerne 
er i gang...
 Nyt køleskab i køkkenet med nød-
forsyninger til selvbetjening er igen 
funktionsdygtigt. Vores betalingstermi- 
nal stod af og vi har nu lejet en ny 
trådløs (mobil) kortterminal som virke- 
lig har haft sin uovertrufne debut 
her til klubfesten. Den vil kunne bruges 
i servicevognen på banen og ved andre 
eksterne arrangementer fremover.
 Mikrofon og lydanlæg har hårde tid-
er, så vi henstiller til brugere og især 
ledere og ikke mindst lærere til at tage 
ansvar og sikre at anlægget ikke lider 
unødig overlast fra pilfingre og uauto-
riserede!! Dommer podiet er ikke nogen 
legeplads! 
 Vi henstiller ligeledes til at dem som-
nyder diverse drikke uden for hoved-
døren til at levere flasker inde i/ved  
kiosken og ikke bevidst bruge dem som 
prop i tagrendens nedløbsrør, da det 
betragtes som rent hærværk! 
 Kontoret står for en snarlig oprydning 
og vi håber snart at kunne møblerer det 
med ”nye” borde og stole! 

 De nye tilskuerpladser er taget godt i 
brug, der vil blive sat tekst på så hver 
afdeling har sin slagbænk til remedier, 
der skal dog bund i boldbænken da klis-
teret er hårdt for gulvet! Men desværre 
er sæderne også ved at blive klistret ind 
og vi må nok selv (håndbold afd.) tage 
et nap med rengøringen på bænkene 
en gang imellem !  
 Der er nu lys på træningsbane 2 og 
tak til alle for et flot stykke frivilligt gra-
vearbejde, det er bare ikke til at se det, 
hvis man ikke lige ved det !! 
 Klubfesten er godt overstået og en 
kæmpe tak skal der lyde til samtlige 
hjælpere der deltog torsdag aften og 
lørdag med den flydende afvikling af 
endnu en kanon klubfest!! 
 Vi gør endnu en gang opmærksom på 
at bestyrelses arbejde i ØKif udføres 
af frivillige og ulønnet arbejdskraft -  
så tænk før du taler og giv hellere en 
hjælpende hånd! 
 God vinter alle sammen, hvor ville det 
være dejligt med en sauna nu!
 Med sportslig hilsen
 Hovedbestyrelsen

Nyt fra 
Hovedbestyrelsen
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HUSK GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 26. februar 2015 i klubhuset

OBS! OBS! OBS!

Årets Klubfest



Nyt fra Håndbold...
Nu er efterårs sæsonen ved at nærme 
sig sin afslutning og juleferien står for 
døren - Sidste turneringsdag i ØK hal-
len er søndag den 14. december.
 Der har været mange spændende og 
intense kampe, med sejre og nederlag.

Holdene har klaret sig som følger:
 Herre serie 2 er på en 1 plads 
 efter 5 kampe med 9 pts.
 Herre serie 3 er på en 5 plads
 efter 5 kampe med 2 pts.
 Damer serie 2 er på en 5 plads 
 efter 4 kampe med 2 pts.
 U18 Piger ØK-Nr. Søby er på en 3 pl.
 efter 4 kampe med 4 pts.
 U16 Piger Øk-Nr. Søby er på en 4 pl.
 efter 5 kampe med 4 pts.
 U10 Drenge er på en 2 plads 
 efter 5 kampe med 6 pts.

Serie 2 Herre er fortsat med i jysk Cup 
tuneringen, 1 kamp blev vundet med 
27-26 over Hurup HK.
 Vi i håndboldudvalget er kommet godt 
i gang med det nye system Conventus. 
Conventus er tilknyttet ØKif’s hjemme-
side, så det er der igennem medlem-
merne tilmelder sig holdene. 
 Herre og Damer senior skal ind og 
tilmelde sig igen, inden sæsonen start-
er i januar.
 Nyt tiltag fra DHF er elektronisk hold-
kort. Det betyder for trænerne/holdled-
er, at de via elektronikken skal sætte 
holdene inden kamp start. Trænerne 
har mulighed for at se holdkortet for 
modstanderne inden kampstart. 

 Vi har i ØK hallen fået tribuner, som 
gør, at der er plads til mange flere til-
skuere til kampene i hallen. Flere tilsk-
uere giver stemning og god opbakning 
til kampene. 
 Vi har desværre fået harpiks på tribu-
nen flere steder. Det er ikke særligt rart 
at få harpiks på tøjet, så fremover er det 
forbudt med harpiks på og omkring trib-
unen. 
 Den 4. december forsøger vi igen at 
sætte torsdagsmad på programmet. 
Det gør vi for at styrke sammenholdet, 
og det er ikke kun for håndboldfolk. 
Hold øje med opslag og vores hjemme-
side.
 Vi i Håndboldudvalget vil gerne ønske 
alle en god jul samt et godt nytår. 

Hovedsponsor
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BADMINTON 
LEDIGE BANER

Motionister - Voksne
Der er endnu 

enkelte ledige baner:
 

Mandag kl. 19-20 og 20-21 
Onsdag kl. 20-21 

 
kontakt 

Birthe mobil: 22 88 04 33
birthejespersen@yahoo.dk
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Marie Rasmussen og Anne Olesen 
har været på hjælpetræner kursus 
og beskriver det således: 

Vi har været på DGI badminton ‘Hjæl-
petræner-kursus 1’ i Spøttrup den 31 
august. Vi lavede noget opvarmning 
og lærte nogle forskellige opvarmnings 
øvelser. Vi udvekslede nogle forskellige
øvelser og lege med de andre del-
tagere, som ny inspiration til trænin-
gen.  
 Derefter viste trænerne os nogle lege 
og øvelser, som vi så afprøvede. Vi 
lærte hvordan vi giver en god feedback 
til spillerene, både i kamp og til træning. 
 Vi havde to pauser, hvor vi fik noget 

rigtigt lækkert at spise og skabte be-
kendskaber med de andre deltagere. 
Trænerne var rigtig gode til at få alle 
deltagerne med og lavede sjov med os, 
selvom vi havde været tidligt oppe alle 
sammen. 
 Dagen efter kurset, havde vi første 
træning, så vi var helt klar til at træne 
og komme med nye ting. Vi har af-
prøvet de nye ting vi har lært, på begge 
vores badminton hold og spillerne har 
taget godt imod vores nye viden. 

Kurset kan varmt anbefales til andre 
som overvejer at komme på et hjæl-
petræner kursus.

HjælpetrænerKursus...



Hovedsponsor

6

Nyt fra Fodbold...
Udendørs sæsonen er slut… desværre 
blev det i allersidste spillerunde til et 
nederlag til KK´s drenge, og dermed 
må de en tur ned i serie 4. Vi har gen-
forhandlet trænerkontrakt, så Kristian 
Kjær står i spidsen for ØK´s herrer også 
i 2015.
 Ligeså snart støvlerne var lagt på 
hylden, blev indendørs skoene fun-
det frem.  De nye bander bliver flittigt 
brugt... Hveranden fredag spilles fra  
kl. 15.30 til 21.00, først de små, så pi-
gerne og til sidst drengene. Den ”mod-
satte” fredag spilles hyggebold fra 19-
21 på tværs af alder og køn !
 U8 drenge, U11 drenge, U14 piger, 
U15 piger og U15 drenge er tilmeldt 
DBU´s indendørsturnering.
 Vi har afholdt trænerevalueringsmøde 
med alle ungdomstrænere. Her drøftes 
løst og fast om sæsonen der er gået. 
Problemstillinger tages op, og man 
kommer med gode råd til hinanden. 
Til trods for de forskellige udfordringer 

trænerne har, et meget positivt møde. 
Holdningen hele vejen rundt i træner-
staben er heldigvis, at alle børn skal 
have mange gode oplevelser og vi har 
plads til alle.
 Med økonomisk hjælp fra Skive Kom-
mune, samt praktisk hjælp fra Flem-
ming Larsen, Claus Mølvadgaard og 
Jørgen Stisen med børn, har vi nu fået 
lysanlæg på en del af den nye træn-
ingsbane.
 December måned er stille hvad angår 
fodboldudvalgsarbejde, men allerede i 
januar, går vi i gang  med forberedelser 
til en ny sæson.
 Traditionen tro blev der til årets klub-
fest uddelt fodboldpokaler.
Flg. blev hædret :
Årets Kammerat : Morten Balling
Årets spiller : Jesper Vendelbo
Træningsflid : Henrik Pedersen
Årets Damespiller : Anne Frederiksen

FODBOLDSKOLE 2015

Vi har igen i år søgt om at få DBU’s fodboldskole til ØK i uge 
27 eller 28 og håber dette kan lade sig gøre. Svaret får vi først 
senere på året, men sæt alligevel allerede nu X i kalenderen. 

Drenge og piger i årg. 2000-2007 kan deltage. 

Nærmere info kommer så snart vi ved mere, ellers kontakt: 
Kim Borup og Vibe Lund 



Klubfesten 2014...
Ohh hvilken fin og afslappet klubfest igen 
i år! 
 De over 200 veloplagte gæster blev mod-
taget af kæmpe fakler udenfor ind-gangen, 
følte man sig som deltager i en ”Jurassic 
park” film ? Og indgangen var som når 
man lige havde mast sig ud gennem jungle 
krattet i form af kæmpe 450 kg tunge halm-
baller, for at nå frem til lysningen - og der at 
dumpe lige ned i den summende festgryde 
med  veldækkede sorte langborde samt en 
veludstyret og dekorativ bar, bemandet med 
3 dejlige piger: Mette, Dorthe og Mette (som 
har sagt ja til tjansen igen næste år).
 Baren i det ene hjørne og scenen i det 
andet med det fantastiske danseorkester 
MuSix, som spillede musik for enhver smag 
til glæde for både det unge - og det ældre 
publikum (dem ser vi også igen til næste 
år)!
 Himlen i loftet, var i år udstyret med skif-
tende farver som gav en dejlig dejlig stemn-
ing af aftensol og nattehimmel.
 Aftenen bød, traditionen tro, på indmarch 
af Anders med fanen, hvorefter formanden 
bød velkommen og præsenterede aftenens 
menu - leveret af Lene Vinthers Frokost-
bus. En yderst lækker forret og buffet, som 
derefter blev indtaget til dæmpet musik fra 
den lokal ”Labtop”!
 Efter menuen den obligatoriske uddeling 
af pokaler og i år tilfaldt 1-års pokalen til 
Conventus-pigerne Gunhild Jakobsen, Su-
sanne Johannesen, Rikke Østergård og 
Jette Aggerholm, for deres store arbejde 
gennem året med implementering af pro-
grammet, stort tillykke til dem! Dernæst var 
det også med stor glæde at den fler-årige 
pokal kunne overbringes til Jette Hørup 
for sit mangeårige arbejde i badminton- og 
hovedbestyrelsesarbejde, knus til Jette ! 

Guldklumpen blev med rette tildelt Camilla 
Vroue for sin overskuds energi og fantas-
tiske træningsglæde som hun deler med 
de unge gym-naster som hun har taget sig 
af de senere år. Kæmpe tillykke til Camil-
la, som desværre ikke kunne deltage i år! 
BS = Brammer & Skovgård modtog og-så 
et par gyldne flasker og blomster for deres 
energi og arbejde gennem året med diverse 
opgaver som de beredvilligt har arbejdet 
med. 
 K.K. og Asbjørn fik derefter ordet og Fod-
bolden afdelingen fik uddelt deres pokaler 
hvorefter Ida Nielsen også lige havde en i 
ærmet!  Lene Baake sikrede at ØK´s ven-
ner fik solgt alle julelodderne. Årets klub-
sang bød på mange dejlige interne historier 
til glæde for de omtalte, sangen var som en 
hel tale i sig selv, tusind tak til forfatteren!!                  
 Aftenen igennem var der en fantastisk 
stemning både på gulvet og i og omkring 
baren, men også det velklædte bord 1 med 
holdbolddrengene, alle klædt i jakkesæt, 
satte deres sjove og hyggelige præg på 
stemningen, til de sendt på natten sagde 
pænt tak for i aften, hvorefter de med bus 
blev fragtet til videre udskejelser i Skives 
natteliv, men selvfølgelig først efter at have 
besøgt servicevognens ristede pølser, som 
lækkert blev serveret af Benny Kristensen 
som havde påtaget sig opgaven igen, tak!  
Nanna og Klaudia sørgede for at kaffen 
og kagerne var på plads efter at de havde 
ryddet køkkenet for vaskbart! En helt igen-
nem fornøjelig aften i ØK´s ånd - vi ser 
meget frem til næste års oplæg.
 En stor tak til alle dem på holdet der fik det 
hele op og stå torsdag aften og lige så stor 
en tak til samtlige dem der fik det hele ned 
igen og ud, om søndagen dagen derpå ! 
TAK!



Bodil hvornår flyttede I her til egnen og 
hvor kommer I oprindeligt fra?

Vi fl yttede hertil fra Vestsjælland 
i efteråret 2003. Oprindeligt er 
Mogens fra Vendsyssel 
og jeg er fra Vestjylland 

Hvad gjorde at det lige blev 
Ørslevkloster I valgte at bosætte jer i, 
og hvordan følte I jer modtaget?

Det var mit job der gjorde, at vi 
fl yttede til egnen. Ørslevkloster 
var nok lidt en tilfældighed – først 
ville vi leje et hus øst for Skive, 
så Mogens kunne komme på job 
i Skejby indenfor en times tid. 
Tiden gik og der kom børn til 
verden, så blev det aktuelt at købe 
hus. Her var det helt centralt, at 
der var skole og pasning i nær-
området. At det så var tæt på 
fjorden med gode naturoplevelser 
var et plus! Vi har følt os meget 
godt modtaget – det kan måske 
være lidt svært at komme helt ind 
på livet af dem, som har dybe 
rødder i lokalområdet. Og når 
man får børn, kommer der mange 
kontakter helt af sig selv gennem 
pasning og fritidsaktiviteter

Hvad arbejder du med?

Jeg er dyrlæge – arbejdede først 
hos dyrlægerne i Skive, har så 
været en tur omkring forsknings

verdenen på Foulum, men vender 
til februar tilbage til udgangs-
punktet som kvægdyrlæge i Skive
 
Har du dyrket idræt og evt. hvilke 
idrætsgrene?

Det ser lidt mere sløjt ud… 
Tiden er meget knap med tre små 
børn! Prøver at få løbet lidt og har 
deltaget i noget aerobic/gymnastik.
I mine ’unge dage’ dyrkede jeg en 
del volley - noget jeg godt kunne 
tænke mig at genoptage om tiden 
slog til. Lige nu bliver det dog til 
korsang i stedet for

5. Er du en dårlig taber?

Ja…!

Jeres børn dyrker idræt i ØK, gør vi 
nok for vores unge medlemmer?

Der er gode tilbud til langt de 
fl este aldersgrupper og en god 
’ånd’ i klubben. Skulle der tilføjes 
noget nyt, så kunne det måske 
være noget der ikke drejer sig 

Bodil Højlund Nielsen...

Bodil bor på 
Fiskbækvej sammen 
med sin mand Mogens 
og deres 3 børn 
(Ellen, Anna og Asbjørn)






om boldspil - og som var mindre 
konkurrencepræget. Det kunne 
med fordel være noget, som hele 
familien kunne deltage som en 
fællesaktivitet - fx familieløb, 
kajak, mountainbike eller noget 
’Leg og Ballade’ (omtalt i et af 
de seneste blade fra DGI)

Kan du opfinde/komme med idéer til 
en ny idrætsgren, hvor ridning bliver 
integreret med en af vores eksister-
ende idrætsgrene?

Tja… Synes det er svært med 
ridningen, men ringridning var 
måske noget - men det er jo 
noget af et udstyrsstykke. Det 
var måske nemmere med hunde, 
hvor agility og hundetræning var 
forholdsvist enkelt at gå til

Hvordan skal vi byde nye 
medlemmer velkommen i ØK - den 
gode modtagelse, hvor man føler 
sig velkommen i klubben?

Jeg synes, I gør det godt! 
Og supplerer I med nogle af de 
fælles familieaktiviteter, som
foreslået ovenfor, så bliver det 
måske nemmere også at skabe 
kontakt til forældrene - som til-
fl ytter er det vigtigt at få et lokalt 
netværk, men det kan være svært 
at få prioriteret tiden til selv at 
få dyrket idræt i hverdagen

Hvordan trækker vi nye folk til 
området og hvordan får vi tilflyttere 
til at føle ejerskab?

Vi skal sælge os selv som et om-
råde, hvorfra man kan pendle til 
gode jobs i både Skive, Viborg, 
Ålborg og Århus - optimalt set 
skabte vi jobbene lokalt, men på 
kortere sigt er pendler-modellen 
nok mere realistisk. Vi har lokal 
pasning til børnene og tilmed både 
natur-, kultur- og idrætstilbud i 
nærområdet. Men vi skal frem i 
skoene og gøre os selv synlige 
ved nabokommuner, uddannelses-
institutioner og fx ejendoms-
mæglere rundt omkring i regionen. 
Det kunne jo være et spændende 
projekt for nogle studerende, der 
arbejder med markedsføring. Og 
til det formål, skal vi være bevidste 
om hvilken profi l vi skal sælge os 
selv på - skolen er så småt i gang 
med at formulere det, der er gang 
i områdefornyelsen i Hald og der 
sidder også kræfter i ØKif, der 
garanteret kunne byde ind her!

Hvis ØK fik en million kroner, hvad 
synes du så vi skal bruge pengene til?

Nye halfaciliteter, hvor der blev 
lagt mere vægt på idrætsgrene, 
som ikke er boldspil – måske 
motionscenter, dans, klatrevæg, 
parkour, etc. Eller tænk mere ud 
af boksen og skab en naturidræts-
klub, hvor videreudvikling af sti-
systemerne i området kunne binde 
skov, eng og fjord sammen - til 
fods, på cykel eller hesteryg - og 
så et klubhus ved Hejlskov Strand 
til klubbens fremtidige kajak-
entusiaster og vinterbadere ;o)











Trækning 
i august 2014:
nr. 62 - 200 kr.
nr. 79 - 100 kr.

nr. 73+35+71+18 - 30 kr.

Trækning 
i september 2014:

nr. 87 - 200 kr.
nr. 40 - 100 kr.

nr. 20+74+29+45 - 30 kr.

Trækning 
i oktober 2014:
nr. 30 - 200 kr.
nr. 84 - 100 kr.

nr. 06+82+25+58 - 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: Sanne & Johnny - Lene & Thomas
Jytte & Niels – Lene & Frank – Dorthe & Jørgen.

ØK’s VENNER

Uddeling af pokaler...
1 ÅRS POKALEN 2014
1 års vandre pokalen som er skænket 
af Peder Christian Kirkegaard, gives til 
en person som har ydet en ekstra ind-
sats i løbet af det sidste år.
 ØKif vil i år med glæde tildele denne 
præmie til 4 friske holdkammerater, 
som har skabt et netværk af forgre-
ninger, helt ind i de kommunale gemak-
ker og bankverdenen!!! 
 Med afsæt i et igangværende system 
har de tilegnet sig ny viden som de 
har omsat i praksis og tilpasset vores 
gamle traditioner og uskrevne regler, så 
godt det nu har været muligt!! 
 Men ikke uden at de har måtte lægge 
ører til negative ryster og de har ikke 
altid mødt den fornødne opbakning 
som de egentligt har fortjent - Det håber 
vi så at vi nu kan råde bod på her!
 Deres deltagelse i strukturopbyggen-
de øvelser rundt i det ganske land har 

afstedført, at både mænd og kvinder - 
uanset alder i ØK, nu kan kan melde 
sig til hyggeligt aktivt samvær på bane 
eller bænk, for der igennem at indtage 
den frisk luft. 
 Denne nye dille som har spredt sig 
over hele landet, kræver nu kun få be-
vægelser på tastaturet, som derved let-
ter presset på administrationen i klub-
ben... Men disse få bevægelser gør at 
vi nu i ØKif har styr på medlemmerne 
og dem uden... medlemskab!
 Så velkommen fagre nye verden og 
stor tak fra ØKif til de 4 handlekraftige 
Converters med styr på sagerne og ind-
førelsen af Conventus         
 
Tillykke med pokalen til:
Gundhild Jakobsen,
Susanne Johannesen,
Rikke Østergaard og
Jette Aggerholm
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Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Anders Høj, tlf. 2051 4822
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Julie Markussen, tlf. 2849 8049
Gymnastik: 
Mette Olesen, tlf. 9753 8165
Håndbold: 
Dorthe Engdal Nørgaard, tlf. 2462 4441
Fodbold: 
Joan Skovgård, tlf. 9753 8128
Badminton: 
Benny Jensen

Redaktion:
Niels Peter Smidt-Jensen,
tlf. 9753 8699
Kirsten Ryttergaard,
tlf. 6020 1607
Deadline for næste nummer er
15. november 2014 - billeder og 
teksten mailes på 
mail@hoejgaardplant.dk

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

Hjemmeside www.okif.dk:
anita.kastrup.rasmussen@skolekom.dk

FLERÅRIG POKAL 2014
Den flerårige vandre pokal er skænket 
af Salling Bank og gives til en person 
som har ydet en ekstra indsats gennem 
flere år.
 Årets udvalgte var der så vidt ingen 
tvivl om. Denne pokalist er cool på den 
gode måde - - altså en utrolig dejlig, ak-
tiv, ærlig, engageret, arbejdsom, effektiv 
og cool person som
-  bogstaveligt talt har hånden på hjertet
-  ingen spiller eller forældre har kunnet 
 tage denne coolie med bukserne nede
-  kan reglerne til punkt og prikke 
-  aldrig er blevet hørt udtale: ”det ved
 jeg ikke” - uanset hvad spørgsmålet 
 har lydt på
-  tager ansvar
-  og lader andre have ansvar
-  har overblik
-  har været aktiv ved Team Salling,
- stadig er aktiv på motionsplan og har i 
 år lokket partneren/manden med på
 teamet, som jo kun spiller for at vinde!
-  er en af dem der kan holde fokus på
 møderne og det har hun kunnet 
 gennem 10 år i hovedbestyrelsen 
 og endnu flere i badmintonudvalget 
 ...og som badmintonforældre ved hun  
hvor fjerene lander!

Tillykke med pokalen til:
Jette Hørup
(Læs mere på næste side...)
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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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v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006
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ÅRETS GULDKLUMP 2014
....tildeles en værdifuld person for klub-
ben” - i år har vi fundet en i de stille 
kroge...
 Årets guldklump startede sin karri-
erer som aktiv og dernæst som hjæl-
petræner - senere blev det til en leder 
og træner uddannelse hvorefter hold-
leder var en naturlig følge af forløbet! 
 Her er tale om en meget flittig og rum-
melig person, som takler til tider ret liv-
lige børn med en engels tålmodighed, 
men vigtigst af alt - giver plads til ALLE 
børn!!
 Er ambitiøs (i positiv forstand) og 
utrolig velforberedt til hver eneste træn-
ing og respekteres højt blandt hjæl-
petrænere for sit engagement og over-
skud. Der arrangeres ekstra træning 
for børnene i weekends, overnatning 
og socialt samvær i hallen, træning hos 

nabo klubber, opvisning i ØK samt bør-
neopvisning i KCL.
 Bor i Århus grundet studier, men tager 
gerne til ØK på fredage for at inspirere 
og træne børnene i ØKIF, hvilket vi er 
meget taknemmelige for!
 Hun er årsag til at vi kan tilbyde 
springtræning til gymnastikkens unge i 
ØK - tillykke til Årets guldklump: 
Camilla Vroue

DEADLINE TIL 
NÆSTE  ØK-NYT 

ER 15. FEB.
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De er lidt flottere, pigerne på Ørslev-
kloster IF’s U15 hold, når de løber på 
banen til kamp. De unge har fået nye 
spilledragter, som HK MidtVest spon-
serer.

”Vores piger går meget op i deres sport, 
og det er vigtigt for fornemmelsen af at 
være et hold, når tøjet er i orden. Som 
klub vil vi også gerne kunne præsen-
tere os pænt, så vi kommer ud til kam-
pe og stævner. Vi kommer til at få stor 
glæde af tøjet flere år frem i tiden. Det 
er dejligt få sådan en håndsrækning fra 
en lokal organisation”, siger Kirsten Ja-
kobsen, ØKif.

”Sportsklubber og -foreninger er vigtige 
omdrejningspunkter for os, der bor 

her i landsdelen. Børn og unge bruger 
meget tid og energi her, og forældrene, 
heriblandt mange af vores medlemmer, 
gør et stort stykke frivilligt arbejde for 
fællesskabet. Til glæde for alle parter. 
Det vil vi gerne bakke op om”, sagde 
næstformand for HK MidtVest Inger 
Stranddorf, da hun mødte U15 holdet til 
overrækkelsen.

”For HK MidtVest som lokal fagforen-
ing er det væsentligt at støtte de unge 
generationer og samtidig være med til 
at sikre et aktivt og attraktivt liv i Midt- 
og Vestjylland. Vores unge mennesker 
skal jo gerne have lyst til at blive i lands-
delen for at bo og arbejde”, lød det fra 
Inger Stranddorf.

får fine Dragter
Friske Fodboldpiger
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