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Succes for 
familie-kloster-løbe-gåtur



ØK Familieløb...

“Familie-kloster-løb”, søndag 
den 4. maj var en stor succes!
 Der var mødt 51 betalende 
deltagere op og turen gik fra 
hallen og rundt i skoven 
omkring Ørslevkloster. Vejret 
var perfekt og en fjerdedel 
af deltagerne tog turen i løb, 
resten brugte eftermiddagen 
til at nyde en gåtur i den 
historiske natur.
 Som afslutning mødtes alle i 
folkestuen på klostret, til kaffe, 
frugt, kage og saftevand.
 Janne Fruergaard, som er 
forvalter på Ørslevkloster, 
fortalte om skoven og 
naturstierne i området.
 En fin dag, som formentlig 
ligger til en gentagelse.
                  Gymnastikudvalget
                          Maria StrangeGlimt fra



Et kæmpe tillykke til alle de nye konfir-
mander, håber I vil tilbringe mange gode 
år i den store sociale klub Ørslevkloster 
Idrætsforening!
 Nu rydder vi op rent fysisk i lokalerne 
og på græsset samt det elektroniske 
medie og lader de andre slås - på og 
udenfor banen.
 Vi i ØKif ved hvad sportsfolk er byg-
get af og derfor er der altid et stort smil 
og en kop kaffe på kanden i vores hyg-
gelige omgivelser!!

 God sommer alle sammen!
 Med sportslig hilsen
 Hovedbestyrelsen 

Nyt fra 
Hoved- 
bestyrelsen
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GYMNASTIK 

SØGER: 
Trænere til Hoppelopperne.
2 piger der er friske på den 
tjans. Vi tilbyder kursus og 
de får support til at klare 

opgaven.

Henvendelse til 
gymnastikudvalget  

Maria Strange - 51170082

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. august 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



De fantastiske fodboldpiwer...

Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006Hvis man går og overvejer at blive 
træner, så vil jeg altid sige ”gør det!”. 
Man vil opleve børn, unge og voksne 
tæt på, og opleve deres glæde ved at 
dyrke en idræt. Det eneste det kræver 
er, at man har sig selv med, vil holdet 
og spillerne, og hele tiden holder fokus 
på oplevelser og værdier. 
 Det har været nogle af de ting jeg har 
haft stort fokus på hos U14 pigerne i 
fodbold. Et hold som jeg har trænet i 
2 omgange. Efter 1½ år savnede jeg 
dem for meget og ville gerne gøre 
arbejdet færdigt. De gav så meget 
til mig som menneske. Det ville jeg 
gerne have igen og være en del af.  
At holdet så i efteråret 2013 har været 
med til at give mig den største oplev-
else som fodboldtræner nogensinde 
er kun en ekstra gevinst. Ubese-
jret gik de igennem halvsæsonen 
og fik en uhyrlig målscore. Sejrene 

har aldrig været min førsteprioritet, 
men når de kommer på den måde 
de gjorde, så får de ekstra værdi.  
Det helt unikke ved holdet er deres 
glæde for spillet, deres vilje og evne 
til at spille fodbold MED hinanden og 
deres indbyrdes og gensidige respekt. 
For mig har det været vigtigt at lade 
dem forstå, at hver enkelt spiller er en 
vigtig del af vores hold. Alle har noget 
at bidrage med. Både på og uden for 
banen. Det skal deles, det skal vises. 
En kerneværdi for mig som træner har 
altid været at skabe oplevelser. Ikke kun 
til kampe, men også til træning. At lade 
dem mærke jeg er der for dem. Vi har 
en fangruppe på Facebook, vi har haft 
Albert på tur, vi har været på skøjtetur, 
i biografen og meget andet. Ting som 
måske virker små, men det betyder no-
get for holdet, noget for hver enkelt. 
 Netop glæden på holdet er attraktiv 



for andre. Så meget, at vi her i foråret 
stod over for et positivt dilemma. Gen-
nem en årrække har der været en fast 
stamme på 10 ØK-spillere. Pigernes 
store glæde og fangruppen har gjort, 
at deres skolekammerater i Højslev har 
været lidt misundelige. Hvorfor gør en 
træner så meget for sit hold? Mest af 
alt for at give oplevelser er det korte 
svar. Og det har flere gerne ville være 
 

en del af. Den positive stemning, det 
nære sammenhold i ØK. Derfor er 5 
spillere flyttet herud på 3 uger. Plud-
selig var et 7/11 hold ikke stort nok og 
vi måtte tænke hurtigt. Derfor tilmeldte 
vi et 9-mandshold i U14 pigerækken og 
så gik kabalen op. Vi hjælper hinanden 
og spiller derfor ofte 2-3 kampe i ugen. 
På langt sigt vil vi efter sommerferien 
gerne op og spille 11-mands. Lidt unikt 
for en lille klub som ØK, at vi har 15 
spillere i én årgang på pigesiden. Til 
sammenligning spillede vi mod SUB88 
den anden dag (Skals, Borup, Ulbjerg) 
som havde 9 spillere med - fordelt på 5 
årgange (98-02)!
 

Jeg er som træner pavestolt af mine pi-
ger. Om de vinder eller taber (de prøver 
vi også nu igen), så vil de altid være en 
flok som betyder noget for mig. Vi ska-
ber oplevelser sammen. De er glade. 
Deres smil og lyst til fodbolden smit-
ter af. Teenageårene er sneget ind på 
dem og de er gode til at snakke, og  
det skal der være plads til. Nogle gange 
kigger jeg i kalenderen og tænker: 

det er da fuldstændig vanvittigt at bruge 
den tid jeg gør på dem. Som træner 
sniger man sig hurtigt op på 6-8 timer 
ugentligt på træning og kamp. Deru-
dover den tid der bruges på at fundere 
over næste kamps opstilling, kamprefe-
rater og hvordan jeg kan give dem op-
levelser med hinanden. 
 For det er det der tæller, og det er der-
for vi altid står sammen. For som jeg 
spurgte pigerne om ved sidste kamp, 
hvor de var kede af det efter et neder-
lag: Spiller vi fodbold for at vinde og ha’ 
det sjovt, eller spiller vi fodbold for at 
ha’ det sjovt og vinde? 
Jeg ved godt hvad jeg vælger!
                                             Lars Løvig
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I skrivende stund kører der i fodbold-
afdelingen, en kedelig sag om en ung 
spiller vi har benyttet uden spiller-
tilladelse. De fleste har sikkert hørt el-
ler læst om den i Skive Folkeblad. Jeg 
vil blot endnu engang understrege, 
det har aldrig været ØK’s hensigt at 
snyde... Sagen skyldes en simpel for-
glemmelse på at få et stykke A4 papir 
(spillercertifkat) på ØK’s hænder. Det er 
beklageligt at vi ikke havde fået papir-
erne i orden og vi tager den straf som 
DBU fastsætter. At sagen har skabt så 
meget ballade i både Højslev og ØK, 
er træls for alle. Håber meget at vi får 
redet trådene ud og i stedet får skabt 
basis for et samarbejde i fremtiden.
 Senior spillerne er ellers godt kørende, 
med ca. 30 registrerede fodboldspillere, 
så det er jo en dejlig fremgang. Skønt 
med mange folk til træning.
 Vi har her i foråret taget vores nye it-
system conventus i brug. Oven i det har 
vi DBU’s system kluboffice, med det nye 
holdkort registrering. Det vil med få ord 
sige, at man som fodboldspiller i ØK 
skal være registreret digitalt i DBU’s 
system, er man ikke registreret kan man 
ikke komme på digitalt holdkort, 
og kan dermed ikke spille kamp. 
Conventus og Kluboffice ‘snakker sam- 
men’. Dvs. at når man har betalt sit 
kontingent ryger man direkte videre på 
holdkortet.  Smart. Vi har dog haft lidt 
begynder vanskeligheder, men håber 
og  tror på, at når vi alle kender syste-
met, vil det lette vores arbejdsgang med 
kontingent indkrævning betydeligt.

Alle ungdomshold er godt i gang… 
især Lars Løvigs U14 piger, får spillet 
en masse kampe, da de skal passe to 
hold. Vi har fået tilgang til holdet, så vi 
var oppe på 15 spillere til et 7-mands 
hold, det var rigeligt, så har tilmeldt et 
hold mere. 
 Velkommen til alle nye ØK spillere, 
uanset hvilket hold I er hoppet ind på. 
Håber I er blevet godt modtaget og får 
det sjovt i ØK. Allerede nu er vi så småt 
i gang med at planlægge efterårssæso-
nen, fordi der er tilmelding af hold alle-
rede 10. juni.
                                      Joan Skovgård

Nyt fra Fodbold...

Fredagstræning
for alle ØK’s ungdomsspillere

Har du lyst til en ekstra 
træningsdag, så mød op om 
fredagen fra kl. 16.00-17.30

Her trænes 
på tværs af alder og køn

Kom og prøv det 
fodboldudvalget
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Badmintonsæsonen er slut for denne 
gang. Afslutningen for ungdom blev af-
viklet som overnatnings arrangement i 
starten af april måned. Fællesspisning 
og hygge med kåring af årets spillere 
og de aktive udøvendes tak til træn-
erteamet blev afløst af ”klipfiskerne” og 
konkurrence med at skrive med bagde-
len - begge dele til stor morskab for 
både de aktive og de der skulle gætte.  
Aftenen blev til midt nat inden der var 
fuldstændig ro i alle soveposer så det 
var vist nogle trætte unge mennesker 
der blev hentet midt på formiddagen 
om lørdagen.
 Om den første af årets spillere blev 
sagt: En person som altid møder glad 
og aktiv op til træningen - engageret og 
ivrig for at lære noget nyt...
Tillykke til Johannes Thorbjørn Hansen
 Om den anden af årets spillere blev 
sagt: En person som repræsenterer 
klubben ved mange stævner - startede 
på det første træningshold men valgte 
at komme med på det mest øvede hold 
for at få mere modstand og har i løbet 
af sæsonen opnået så mange point at 
hun er rykket 2 niveauer op - så hun nu 
er A-spiller...
Stort tillykke til Anne Skovgård.

Klubben har investeret i 2 boldmaskiner 
som vi håber alle vil kunne få glæde af 
i den kommende sæson. Det er tanken 
at de skal være et supplement til træ-
ningen - de er en modstander der aldrig 
bliver træt af at returnere en bold. 

 Til den kommende sæson vil alle 
medlemmer både på motionist- og ung- 
domssiden skulle tilmelde sig via klub-
bens nye medlems registreringspro- 
gram Conventus.
 Der er planlagt tilmeldingsaften man-
dag den 25. august, hvor man møder 
op og kan få hjælp til den elektroniske 
tilmelding og betaling via nettet. 
 Hvis man ikke har Dankort kan man 
medbringe kontant betaling og så har 
klubben et dankort der kan benyttes i 
forbindelse med tilmeldingen. Alle med-
lemmer skal registreres personligt. 
               Jette Hørup/Birthe Jespersen

Nyt fra Badminton...



Hvilken sportsgren 
passer bedst til dig og hvorfor?

Fodbold - fordi det er en 
god form for holdsport 

Passer det sociale liv i ØKif dig godt 
og er der noget du godt kunne ønske 
dig anderledes?

Ja - det er en god klub at komme i, 
der er altid masser af godt humør  
og man bliver værdsat for en god 
indsats - som f.eks da jeg fik 
guldbaren med ordene 
”Årets guldklump” 

Du er jo en sej fyr, hvad spiser du 
egentligt hver dag? 

Jeg spiser masser af rugbrød  

Er du også en natteravn?  Eller hvad 
kan holde dig oppe hele natten?

Arbejde eller en god fest. 

Har du ambitioner i sportslig 
henseende?... Og har du 
overhovedet et idol du ser op til !? 

Ja, drømmen om at komme 
på 1. holdet vil altid være der...
Og jeg vil jo altid se op til 
at kunne ta’ anførerbindet 
fra Asbjørn Knudsen  

Hvad skal du være når du bliver 
”stor” !?  Og hvor er du om 7 år?

Efter sommerferien starter jeg
som salgsassistentelev i Kvickly 
Skive. Så når vi snakker om 
arbejde og sport - får vi se 
hvad der byder sig. 
7 år frem er lang tid at spå om. 

Hvis vi laver en skitur til vinter, 
er du så med på bussen 
- og hvor skulle den så køre hen?

 Jeg har aldrig stået på ski 
- men det kan jeg vel lære så ja 
- jeg er frisk. Og bussen skulle jo 
selvfølgelig køre til Østrig. 

Hvad skal ØKif gøre for at holde på de 
unge når de går ud af skolen? 

Klubben skal bare beholde 
den gode sportsånd - så skal 
det nok gå godt med at holde 
på de unge. 

Stafetten
er landet hos

Jonas Mortensen 
(fodboldspiller, 
holdleder på Serie 3, 
træner for U13 piger, 
medlem af baneudvalget 
og meget meget mere)                   



 

 Hvor langt tror du at du kan 
støde en 7,2 kg kugle?

Det ved jeg ikke. 
Jeg kan vel støde 5-10 mtr... 

Kan du drikke 2 liter øl 
på under 2 minutter!?

Måske - har aldrig prøvet det 
- plejer at tage den med ro. 

Synes du at klubfesten 
ligger på et ok tidspunkt af året 
og hvis nej hvornår så?

Ja, jeg synes at klubfester ligger på 
det helt rigtig tidspunkt. 

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

En kunststof bane på 
bane 2 selvfølgelig 

Tør du komme med et bud på en ny 
aktivitets ide her på falderebet, 
evt. en ny sportsgren vi skal lave 
oppe i hallen eller ude på banerne?

Oltimate. Det er sjovt og 
en god form for motion 

Hvem kan løft mest i ”dødløft” hjemme 
hos Jer... Og har du lyst til at 
dyrke noget vægttræning? 

Det er selvfølgelig mig. 
Men min lillesøster 
kommer stærkt efter  

Jonas lader stafetten gå videre til ? 
- Læs i næste nummer... 

Trækning 
i febr. 2014:

nr. 50 - 200 kr.
nr. 75 - 100 kr.

nr. 13+100+60+95 - 30 kr.

Trækning 
i marts 2014:

nr. 99 - 200 kr.
nr. 65 - 100 kr.

nr. 05+43+92+53 - 30 kr.

Trækning 
i april 2014:

nr. 49 - 200 kr.
nr. 23 - 100 kr.

nr. 21+03+63+61 - 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



Vi siger tak for en dejlig håndbold sæ-
son, hvor vi i Håndboldudvalget havde 
valgt, at afslutte med et BRAG i hallen 
arrangement, med fællesspisning den 
30. marts.
 Det blev i sandhed et kæmpe BRAG, 
og der var ikke mindre end 70 tilmeldte 
til spisning om aftenen. De mange flotte 
billeder, af de forskellige udklædte hold 
og underholdningen med de “trom-
mende” fans, kan ses på hjemmesiden/
facebook.
 Alle holdene gjorde en kæmpe ind-
sats, og vi er sikre på opbakningen 
hjalp med til, at de fleste hold fra ØK fik 
en sejr i hus den dag, FLOT!
 TAK til alle for hjælp til en dejlig dag I 
hallen.

Der blev ligeledes afsluttet med stævn-
er for de forskellige ungdomshold. Der 
blev afholdt Hancock cup i ØK-hallen 
med ene U-14 hold, de unge mennesker 
satte godt gang i hallen, og de bød på 
mange flotte og underholdende kampe. 
 I år deltog ingen af vore egen hold i 
den lokale dyst, de valgte at tage lidt 
længere udenbys. Vi havde drengehold 
til Puma cup og pigehold til Svane cup,.
Placeringerne er der lidt delte menin-
ger om, så det lader vi stå lidt hen i det 
uvisse - men hygge og mange oplev-
elser rigere, det er de alle og sammen-
holdet blev ikke mindre.

Vi har i håndboldudvalget nogle ud-
fordringer til den kommende håndbold-
sæson, vi har mangel på trænere, så 

går der nogen af jer rundt med en lille 
trænerdrøm inden i, så kom endelig ud 
af busken og meld jer til os i håndbold-
udvalget, I skal endelig ikke holde jer 
tilbage, bare kom ud af busken!
 Vi kan byde på mange dejlige oplev-
elser med nogle skønne unge som ældre 
mennesker. 
 Til den kommende håndboldsæson 
bliver det nemt, at finde det rette hold, 
at tilmelde sig. Vi har fået et nyt system 
i klubben, der hedder Conventus. Den 
findes på Øk´s hjemmeside, og der vil 
alle holdene blive oprettet, så er det 
bare at vælge den der passer til dig, 
betale, og du er klar til at spille HÅND-
BOLD.

VEL MØDT 
TIL DEN KOMMENDE SÆSON...

Nyt fra Håndbold...

Hovedsponsor
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Læs mere nyt
på klubbens 
hjemmeside
www.okif.dk
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Billederne er fra et 
håndboldstævne 
for U6 og U8 
spillere på hjem-
mebane i ØKif  
- og vil bare
sige tak til alle 
børnene for en 
dejlig sæson og 
tak for lån til 
forældrerne...

Mvh
Jack - Sannie - 
Hanne og Mona

H
åndbold      stæ

vne...

Glimt fra
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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



Støt ØK med dit 
Benzinkort...
 Få et OK Benzinkort med sponsoraftale 
og hjælp din lokale sportsklub til bedre 
træningsforhold. For hver liter du tank-
er, giver OK 6 øre til din sportsklub, så 
der kommer flere penge til nyt udstyr og 
vedligeholdelse.

Fredag den 9. maj havde OK og ØK 
fået lov at sætte en stand op hos Spar 
i Hald... hvor vores plan jo selvfølgelig 
var at få flere til at sige ja til at få OK 

benzinkort. Det lykkedes flot at få teg-
net 39 nye kort samt at få flyttet en del 
kort over til ØK. 

På billedet ses Kristian Tonnesen fra 
OK Benzin og ØKif’s Formand Peter 
Smidt

Har du ikke allerede OK kort, 
så skynd dig at bestil det! 
- Det kommer ØK til gode.

Hovedsponsor
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- det lokale bryggeri...

Smag forskellen...

Hovedsponsor
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Vil hermed sige 
tusind tak til:
Larsen Fliser og 
Diana Lys for nyt 
spilletøj til første 
holdsherrerne i 
håndbold - og tak til 
Larsen Fliser, Diana 
Lys og Airmaster for 
at de har sponseret 
opvarmningstrøjer til 
både første og andet 
holdet...

Vi vil også sige tak til: 
Garagen og  
Australian Bar  
for at de ville  
sponsere nyt spilletøj 
til 2. holdet i håndbold.

Et stort tillykke skal  
også lyde med 
oprykning til serie 3  
Tillykke!

Der er ligeledes uddelt 
pokaler i herre håndbold 
og på 1. holdet gik den 
til Michael Zabel og 
på 2. holdet gik den til 
Christian Persson.
Stort tillykke 
til jer begge to...

Et stort tillykke skal der 
også lyde til damerne 
der er rykket op i 
serie 2 igen 
- hos damerne var det 
Malene Kildal som 
fik pokalen... tillykke!

Nyt spillertøj...



 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


