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NY SPORTSGREN I ØKif?



KLUBFESTEN
Sæt       i kalenderen 9. novemberX

DER ER VARMT I ØKif når vi byder op til dans!

HUSK ÅRETS KLUBFEST
LØRDAG DEN 9. NOV. KL. 18.00

i Ørslevkloster Hallen 
Vinter servere fra starten af aftenen og

Danseorkestret “MuSix” spiller til langt ud på natten :-)! 
(kendt fra skolejubilæet)

Alle er velkommen !!!
Hold øje med opslaget i den nærmeste fremtid!

Det bliver spændende / og meld dig til i god...tid!!!!



En travl og varm sommer har det været 
for ØKif !!  - Vi sender derfor vores var-
meste hilsener til de danske ØKif’er der 
bosider vores fjerneste udkants om-
råder og som i årets løb har rundet et 
skarpt hjørne eller indtrådt i de voksnes 
rækker... - et stort tillykke!                      

Udendørs aktiviteterne har været på  
deres højeste... SparNord Cup med flag, 
fest og farver, prøv lige at se billederne 
på hjemmesiden af de unge poder!
  Fodboldskole, hvor 72 unge fik en på 
bold-opleveren af et velsmurt service 
apparat bestående af lokale hjælpere i 
super form!
 Djurs Cup og Pigeraketten havde 
næsten Tibetanske dage (eller var det 
Ajax Amsterdam?) - Festligt var det i 
hvert fald!
 Høker Cup blev, trods hård blæst, en 
kæmpe succes for de tre styrmænd...
 Legepladsen er blevet renoveret og 
Gladiator ringen er flyttet om for enden 
af legepladsen.
 Plougmand & Larsen har sørget for 
at forny nedgangen til stadion i form af 
en ny trappe og rampe samt flisebelæg-
ning mellem klubhus og multibanen, så 
vi den 6. september kan afholde en min-
dre indvielse af en ny fjernstyret mål- 
tavle, nye borde/bænke og en kiste-
bænk til multibane remedierne, som 
sponsorudvalget har skaffet midler til!!
 Hovedbestyrelsen har været på maler-
arbejde og transformeret en tidligere dis-
koteksvogn om til en ny funklende rød 
”servicevogn” til brug ved udendørs ar-

rangementer. Servicevognen har delvis 
været i brug ved fodboldarrangement- 
erne, men kommer til at stå sin store 
prøve ved Skiveløbet den 8. september, 
hvor vi håber så mange som muligt vil 
deltage fra ØKif!
 Indendørs ser vi frem til en aktiv og 
varm sæson ikke mindst for badminton 
der starter op den 2. september - men 
også gymnastikken er klar med Spring 
på Air-tracken igen!! Vi glæder os!
 Kiosken får nyt komfur med alminde-
lige varmeplader da keramikken ikke 
kan tåle mosten! For at køkkenet ikke 
skal blive helt elektrisk og livsfarligt, er 
alle stik og ledninger nu med jord! 
 Og en ny tidsalder er indtrådt i ØK, som 
i de kommende måneder vil gøre klar til 
at indføre ”Conventus” - et online foren-
ings administrations system, der gør 
det muligt med online booking, SMS og 
mail mm - klubfolkets personlige sekre- 
tær! Officiel opstart  den 1. januar! 

............................................................... 

Den 1. august  blev en sorgens dag i 
Ørslevkloster Idrætsforening, da nyhed-
en nåede frem om U15 fodbold holdets 
Jonas Bak alt for tidlige død, dagen før. 
Jonas vil blive husket for den gæve 
knægt og den holdånd han udviste 
mens vores tanker går til Jonas’ familie i 
denne meget svære tid.
Æret være Jonas’ minde!
(Mindeord for Jonas på side 14)

Nyt fra Hovedbestyrelsen

KLUBFESTEN

Hovedsponsor
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   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

Et NB fra NP!
Kontakt venligst 

formanden såfremt man 
har det……I ved nok ! 

tlf. 4052 4287

........................................

HUSK!
Det er FORBUDT

at lufte hunden på 
ØKif’s arealer

.........................................

FRA 
REDAKTIONEN

SKAL DER  
LYDE EN TAK

...for alle de indlæg der er 
kommet til dette nummer af 

ØK-NYT - der i dette nummer 
er udviddet med 8 sider!
TAK til alle skribenterne!
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Ny scoretavle...
Vi har længe manglet en ny scoretav-
le i ØKif, og var så heldige at Nordea 
fonden sidste efterår, gjorde det muligt 
at købe et nyt, idet de skænkede os 
30.000 kr. til køb af en ny og moderne 
tavle.

 Da vi blev færdige med Multibanen 
sidste efterår, manglede vi stadig at få 
etableret pladsen omkring banen, samt 
genetablering af legepladsen. Dette er 
nu endelig blevet afsluttet, græsset er 
sået og fliserne lagt. Derfor er det en 
glæde at vi har fået skænket borde/
bænkesæt af Tuborg fonden.

Indvielse/reception
I den anledning afholder vi en lille

fredag den 6. september kl. 18.30
 

i Ørslevkloster Idrætsforening
hvor vi officielt invier begge dele:

Scoretavle - skænket af Nordea Fonden
6 borde/bænkesæt - skænket af Tuborgfonden
Der vil blive serveret sandwich og drikkevarer

Ørslevkloster Idrætsforening, Sponsorudvalget



Søges til 
Fodboldskole 2014 

 
 

Efter 4 år på posten som henholdsvis trænerleder og skoleleder 
på DBU Fodboldskolen i ØK, vil vi nu godt afløses. 

Så har du lyst til en uge med fuld gas på, med mange børn 
og trænere der skal guides, så slå til nu el senest 15. november. 

Yderligere info skovgaard@fiberpost.dk
 

Erik Nygaard / Joan Skovgård  

Trækning 
i maj 2013:

nr. 50 - 200 kr.
nr. 74 - 100 kr.

nr. 11+98+12+88 - 30 kr.

Trækning 
i juni 2013:

nr. 56 - 200 kr.
nr. 87 - 100 kr.

nr. 100+29+28+60 - 30 kr.

Trækning 
i juli 2013:

nr. 48 - 200 kr.
nr. 77 - 100 kr.

nr. 63+83+19+52 - 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



Fairplay på programmet...
...til SparNord cup og fodboldskolen
ØKif afholdt den 23. juni SparNord cup. 
Stævnet var ligeledes et DBU Fairplay 
stævne, hvor alle hold var garanteret 
mindst 3 kampe. Der blev ikke talt point 
og der var præmier til alle spillere.
 Vi havde håbet på at få en DBU med-
arbejder på besøg på dagen, men der 
var desværre ingen der havde hul i ka-
lenderen. Stævnet forløb rigtig godt og 
vi tror at alle børn der gik fra ØK Sta-
dion havde haft en god dag .
 Da vi i uge 27 bød 72 børn velkom-
men til DBU´s fodboldskole, måtte vi 
efter første dag konstatere at der var 
en hård  tone på enkelte hold. Nogle 
børn blev kede af det, når de fik kritik 
fra holdkammeraterne f.eks. efter en 
dårlig aflevering. Der var kliker og dår-
lige vibrationer. Så på dag 2 bestemte 
vi os for at tage hånd om problemet.  På 
morgensamlingen tirsdag morgen satte 
vi gang i en fairplay konkurrence. Der 
var præmie til det hold, der opførte sig 
pænest overfor hinanden. Vi snakkede 

med børnene om, at vi alle er forskellige 
og vi har forskellige tærskler for hvad vi 
kan klare af verbale tiltaleformer. Alle 
børn skulle have en god oplevelse på 
fodboldskole, uanset alder og fodbold-
mæssige færdigheder og ingen skulle 
gå og være kede af det. Trænerne fik et 
FairPlay anfører bind med til hvert hold, 
bindet gik på omgang hos spillerne, ny 
spiller ved hver pause og selvfølgelig til 
de børn, der var med til at skabe en god 
stemning på holdet. Det vendte bøt-
ten, for der var vældig prestige i at få 
overdraget armbindet. Stor succes og 
gladere børn. Ja - og også trænere, der 
ikke længere havde så mange konflik-
ter de skulle løse.

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. NOVEMBER

Hovedsponsor
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Træningstider Håndbold 2013-2014
Tirsdag:	 	 Torsdag:

15.15-16.15	 U6	 15.30-16.45	 U10	piger
	 Opstart	17.	sept.	 	 Opstart	12.	sept.

15.45-16.45	 U8	 16.30-18.00	 U14	piger
	 Opstart	17.	sept.	 	 Opstart	29.	aug.

16.45-18.15	 U12	piger	 17.30-18.45	 U14	drenge
	 Opstart	17.	sept.	

17.30-19.00	 U(10)/12	drenge	 18.30-19.45	 U(16)/18	piger
	 Opstart	3.	sept.	 	 Opstart	29.	aug.

18.30-20.00	 U14	drenge	 19.45-21.00	 Damer
	 Opstart	10.	sept.	

19.30-21.00	 Herrer	 21.00-22.15	 Herrer
	 (er	startet)

20.30-22.00	 U(16)/18	piger	+	damer	
	 Opstart	27.	aug.

Årets spiller for 1. holds herrer  
i håndbold blev David Aarestrup  

som man ser på billedet..
For 2. holdet blev det  

Anders Kristensen

Her er herrerne til håndboldafslutning 
og de skulle gætte hovedstæder,
men det kneb lidt og de små hjerne- 
celler var virkelig sat på prøve :)

Hovedsponsor
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Nyt fra Håndbold...
Vi byder velkommen til den nye 
håndboldsæson i ØKif for sæsonen 
2013/2014.
 Vi håber vi får en sæson med en mas-
se allerede kendte ansigter, men der er 
bestemt også plads til en masse nye. 
Så lad endelig rygtet sive om at ØK er 
en dejlig klub at spille håndbold i.
 I forbindelse med den nye sæson er 
der også kommet en ny turneringsstruk-
tur, som Niels Lindholm fra kreds 2 var 
så venlig at komme forbi klubben ons-
dag den 15. august at fortælle noget 
mere om. Det var dejligt at få genop- 
frisket mange af de ting, som flere 
sikkert allerede har fået læst, men for-
ståelsen er jo til tider nemmere når der 
bliver snakket om tingene. Det var en 
rigtig hyggelig aften, hvor bestyrelsen 
var vært for lidt mad til holdenes kom-
mende trænere, hvorefter der blev 
snakket på kryds og tværs om hånd-
bold. 
 I forbindelse med den nye struktur, 
så vil vi blot her nævne de største æn-
dringer. Kalenderen, som vi kender den 
i dag, er ændret således:
Fremover starter turneringen for U10 til 
U18 søndag i uge 42 (den 20. oktober), 

første turneringshalvdel afsluttes i uge 
2 (12. januar), hvor den tidligere har 
sluttet til jul. Derefter er der turnerings-
fri i uge 3, og anden turneringshalvdel 
starter i uge 4 (26. januar) med sidste 
spillerunde i uge 15 (13. april).
 Formålet med den nye struktur er, 
ifølge DHF at skabe et produkt med 
fokus på:
• Udvikling
• Tid til grundtræning inden sæsonstart
• At hjælpe klubberne med en senere  
  tilmelding til turneringen på et bedre  
 grundlag
• At forsøge at bremse tilbagegangen  
 af medlemmer i specielt ungdoms- 
 årgangene

 Derudover er det blevet muligt at spille 
med dispensationsspillere i alle rækker, 
hvor den største ændring ligger hos 
U18-holdene, der nu i den kommende 
sæson må benytte sig af 1. års senior-
er, dvs. 3 årgange, og disse spillere må 
samme dag både spille på seniorhol-
det, men også på sit eget U18 hold. En 
ændring vi i bestyrelsen bifalder meget.
Med ønsket om en god sæson.
                                 Håndboldudvalget

Årets spiller for 
damerne blev 
Mona Lund...

Hovedsponsor
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...og NU: Mangeårigt medlem, 
fodboldspiller mm - og regnskabs
ansvarlig sidemand i ØKif!

I hvor mange år har du været 
medlem i ØKif?

Helt nøjagtigt i 46 år!

Hvor mange idrætsgrene har  
du dyrket og med hvilken  
har du haft størst succes ? 

Først og fremmest fodbold, men også 
volleyball, badminton og tennis. I de se-
neste år er cykling også kommet til. 
Jeg har aldrig haft den store succes 
med noget af det, men skal noget frem-
hæves må det være fodbold og volley-
ball. I 70’erne var det på et junior volley-
ball hold i HSV, der blev et af de bedste 
i Danmark. I 80’erne var det fodbold 
med Karl Aage Damsgaard som en 
meget engageret træner og et hold, der 
i to omgange var meget tæt på oprykn-
ing til serie 1.

Spiller du  stadig fodbold ? 

Ja, jeg trisser stadig lidt rundt på fod-
boldbanen med ØK’s veteran hold.

Har du andre fritidsinteresser 
end dit arbejde ? 

Som nævnt veteranfodbold. Desuden 
er vi en flok ”cykeltosser” i Hald, der 

 
 
 
 

hver søndag formiddag sidder på ryg-
gen af en racer cykel... 

Har du ikke været træner og 
haft nogle bestyrelsesposter i ØK ? 

Jeg har været engageret i ØK siden jeg 
var 16 år. Mindst 15 år som fodbold-
træner, kasserer i hovedbestyrelsen og 
medlem af fodboldudvalget.

Hvordan oplever du 
udviklingen i ØK ? 

Jeg synes der sker mange spændende 
ting i ØK og foreningen følger hele tiden 
med udviklingen. Det er godt at se de 
nye tiltag, der bla. sker i gymnastikafde-
lingen, men jeg synes alle afdelinger 
gør et stort stykke arbejde og følger 
godt med udviklingen.
.
Hvordan ser du på fremtiden i ØK ? 

ØK har gjort det rigtige fra starten: favnet 
bredt og været åbne for opstart af nye 
sportsaktiviteter. Det har medvirket til, 
at ØK står stærkt som samlingspunkt 
for idræt og udbyder af idrætsaktiviteter 
i hele nordfjends. Udfordringen bliver 
den demografiske udvikling, men be-
liggenheden i forhold til østdanmark er 
et plus.

Stafetten
er landet  hos...

Hugo Thomsen 
...dengang...



  Er der noget du ville ønske 
vi ville gøre bedre... altså bortset  
fra det sportslige ? 

Man kan altid få øje på enkelte ting der 
kan gøres bedre, men generelt synes 
jeg der bliver ydet en fantastisk indsats 
af de frivillige ledere og trænere.

Hvor mange shots kan du klare 
på en aften Hugo ? Og kan du på 
samme aften nå 10 halvliters fadøl ? 

Et blandingsforhold på 1:1 må være det 
rigtige af gå efter - så passer det også 
med 10 fadbamser på en aften... 

Kunne du lide musikken 
til klubfesten ?  

Jo... mine dansesko lignede nogle der 
kunne!

Hvad er dit foretrukne rejsemål ? 

Ikke nogle specielle, men en tur igen-
nem Tyskland er altid hyggelig. Her er 
både gemytlighed, gæstfrihed - og godt 
øl! 

Er dine børn stadig aktive i ØK, 
eller er de fløjet for langt væk ?

Ja, yngste skud på stammen er stadig 
aktiv både som spiller og træner. De to 
store er flyttet for længst, men har også 
været meget aktive som både spillere 
og trænere.

Kan du lave mad og
hvad er din favorit ret? 

Ja det vil jeg mene og en weberstegt 
flæskesteg plejer at være en succes.

Hvad ser du helst i tv ? 

Fodbold, Tour de France - og en god 
film.
   
Ville du være at finde i vores lokale 
motions”center” hvis vi fik et ?

Det vil ikke være ret meget - hellere en 
cykel tur, en gang fodbold eller en en 
time med Svend Åges ACT.

Hvem har du set som ØK´s mest 
talentfulde sportsmand igennem 
tiden ?

Jeg har altid fulgt mest med i fodbold 
og nu siger du sportsmand - så må det 
være Søren Offersen.
Men ellers kunne et godt bud være 
Marianne Lundsby, der har nået hånd-
boldlandsholdet.
 
Hvis ØK fik 1 mil. - hvad skulle 
den så bruges på ? 

At renovere klublokaler, indgangsparti 
og omklædningsrum. I det hele taget få 
mere lys ind i den del af klubhuset… og 
så få en opvaskemaskine til køkkenet.

Tør du komme med et bud på en ny 
aktivitets ide her på falderebet ? 

Trenden går desværre mere og mere 
mod ego sport. Jeg synes det er en 
skam, at flere ikke holder fast i hold 
sport. Et meget socialt spil er efter min 
mening volleyball - så det kunne være 
sjovt, hvis det kunne blive en aktivitet.

Hugo lader stafetten gå 
videre til...? Læs i næste 
nummer af ØK-NYT!



GYMNASTIK 2013/2014
Hold Træner Sted Tidspunkt Pris kr.

Mor/far - barn Kamilla Wendelin Gym.sal Onsdag
(2010-2012) Tlf. 2921 1415 ØK skole 16.45–17.45 360,-
 Susanne Ladefoged 
 Tlf. 4096 2748

Hoppelopperne Mathilde Thomsen Gym.sal Onsdag
(4-5 år) Tlf. 2564 0066 ØK skole 15.45–16.45 275,-
 Michele Jørgensen
 Tlf. 4220 9383

Zumba Kids jr® Helle Kudahl Gym.sal Torsdag
Lil’starz  Tlf. 3195 1409 ØK skole 15.30–16.15 350,-
(6-8 år)

Zumba Kids® Helle Kudahl Gym.sal Torsdag 
Big starz  Tlf. 3195 1409 ØK skole 16.30–17.15 350,-
(9-12 år)

Spring Camilla Vroue ØK Hallen Fredag
(fra 1. kl.)  Tlf. 2334 6228  16.00-17.30 350,-

Gymnastik for Jytte Breum Gym.sal Mandag 
friske damer  ØK skole 19.00-20.00 440,-

ACT Svend Aage Øster Gym.sal Onsdag
(15 år-) Tlf. 5049 5705 ØK skole 19.00-20.00 440,-

Zumba® Helle Kudahl Gym.sal Torsdag
 Tlf. 3195 1409 ØK skole 19.00-20.00 440,-

Puls og styrke Rikke Sloth Gym.sal Mandag
 Tlf. 2392 5819 ØK skole 17.30-18.30 440,-

Ældreidræt Sonja Vestergaard ØK hallen Fredag
Mini Data Tlf. 2466 6133  9.50-12.00 200,-
 Grete og Judy

Alle hold starter uge 38. Gymnastikopvisning 8. marts 2014

Tilmelding til Hoppelopperne: Maria Strange sms 5117 0082
eller mail mast@tvmidtvest.dk inden første træningsgang 

Tilmelding til spring: Jette Aggerholm sms 4111 0735
eller mail jetteaggerholm@live.dk inden første træningsgang

Springholdet har kun plads til 24 børn efter “først-til-mølle”-princippet

Nyt-nyt

Nyt-nyt



Nyt fra Badminton...
Er du barn / ungt menneske og kan du 
lide at få udfordringer som du selv eller 
i samarbejde med en anden skal tage 
imod så vær klar til den kommende 
badmintonsæson!
 Der er opstart mandag den 2. sept.
kl. 18.00 og Michael har været i skarp 
træning hen over sommeren så han 
er klar til at tage imod såvel nye som 
”gamle” spillere der har lyst til at lære 
mere med en fjerbold og en ketsjer. 
Michael får også hjælp af Andreas når 
sæsonen er kommet godt i gang. 
 Vi har valgt at udvide træningstiden 
om onsdagen så der også er 2 timer til 
rådighed for ungdommen der, så man 
ikke skal kæmpe om at komme til at 
spille badminton. Vi håber på stort frem-
møde så alle kan blive udfordret på det 
niveau den enkelte befinder sig på.
 For motionisterne - ja, de der er ble-
vet en anelse mere grå i toppen starter 

sæsonen også mandag den 2. sept. 
med tilmelding i ØK Hallen kl. 19.30-
20.00 - man kan allerede samme aften 
finde ketsjeren frem hvis man er heldig 
at få en tid til at spille i.
 Der er generel rift om tiderne i hal-
len og vi må fra klubbens side prøve 
at samle spillerne bedst muligt, så der 
ikke er for mange baner, der står ledige 
i aftenens løb. Dette kan måske være 
svært at få til at gå op, men det er for 
at tilgodese klubbens ungdom bedst 
muligt.
                               Badmintonudvalget 
 
Nåede man ikke tilmeldingsaftenen kan 
man altid kontakte Jette Hørup på tlf. 
9753 7086 for at høre om der er ledige 
baner/mulighed for at træne med. 

Hovedsponsor
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Holdbeskrivelser Gymnastik
Mor/Far-barn gymnastik
Introduktion til vores dejlige foreningsliv 
i ØKif. Formålet er at møde andre børn 
og forældre her fra området. I et af-
slappet 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. Mød op og prøv 
det!
Hilsen Susanne og Kamilla

Hoppelopperne
I hoppelopperne går det ud på at have 
det sjovt! I år skal vi lege en masse 
lege, som får børnene i bevægelse. Vi 
håber på en super sjov og hyggelig sæ-
son med en masse leg! Vi glæder os til 
at se jer!
Hilsen Mathilde og Michele

Spring er tilbage igen
Efter et års pause er vi i gymnastikud-
valget rigtig glade for, at vi igen har 
spring på programmet.
Har du lyst til at lege på en airtrack, lyst 
til at lære nogle sjove spring, lege nogle 
sjove lege, og lave noget gymnastik. 
Så prøv spring i ØK og se om det ikke 
lige er noget for dig. 
Vi vil få nogle hyggelige timer sammen i 
ØK-hallen og have det sjovt. Du vil lære 
en masse som skal danne ramme for 
vores opvisning til foråret. 
Der vil max være plads til 24 børn på 
holdet.
Hilsen Camilla

Zumba Kids
Zumbatomic er zumba for børn. Alle de 
kendte zumbarytmer er gjort børneven-
lige. Zumbatomic er for dig, der elsker 
at bevæge dig til musik. Vi skal lære 
forskellige koreografier og bare danse 
løs. Kom og prøv, det kan være det er 
lige noget for dig. 
Zumba Kids jr. er for børn mellem 6 og 
8 år.
Zumba Kids er for børn mellem 9 og 12 år 
Hvis du er over 12, men ikke føler at 
voksenholdet er noget for dig endnu, så 
er du også velkommen.
Hilsen Helle og Caroline

Gymnastik for friske damer NYT 
Gymnastik er for alle aldre. Kom og få 
pulsen op, rygøvelser, smidighedsøv-
elser, afspænding - Vi kommer hele  
kroppen rundt.
I vil prøve forskellige former for gym-
nastik, coretræning,udholdenhed osv.
Hilsen Jytte Breum

ACT
Her kommer du kroppen rundt ved at 
træne kondition, styrke, koordination, 
balance og kredsløb.
Det er fitness med funktionelle øvelser 
og træningsredskaber som kettlebells 
og vægtstænger.
ACT er træning af hele kroppen - musk- 
ler, led og sener og ikke mindst kondi-
tionen. 
Øvelserne er intensive og tager ud-
spring i kroppens kerne, altså alle de 
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små ryg-, mave- og sidemuskler, 
der stabiliserer kroppen.
Målet er ikke at få musklerne/krop-
pen til at se stor ud, men at opnå 
en stor styrke, som kan anvendes 
funktionelt i det daglige arbejde eller 
i forbindelse med andre sportsgrene. 
Træningen er hård - men du bestem-
mer selvfølgelig dit eget tempo! 
Alle er velkomne!
Hilsen Svend Aage

Zumba 
OBS vi danser i år i gymnas-
tiksalen på skolen!
Kan du lide at have 
det sjovt og samtidig 
få kroppen rørt?
Zumba®er dans og 
fitness inspireret af 
latinske rytmer. Kroppen gennemarbe-
jdes 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 en-
ergi til hverdagen. Zumba®er for alle, 
så kom og vær med!
Hilsen Helle

Puls og styrke
Få rystet sofaen af ryggen og få masser 
af sved på panden med Rikkes ener-
giske træning. Der er ikke garanti for 
stramme baller, det er op til dig selv, 
men ømme bliver de helt sikkert! I en 
positiv atmosfære skal vi sammen sty-
rke kroppen og helt sikkert grine under-

vejs, hvis vi har luft til det!
Alle er mere end velkomne. 
Jeg laver niveauet efter dem 
der dukker op.
Hilsen Rikke

Ældreidræt og minidata
Computer-Seniorer i ØK Hallen... 
så starter vi igen med computer hjælp. 
Lær at sende mail, søge på nettet,  
tekstbehandling, billedbehandling eller 
hvad du har lyst til at lære.
Tag gerne din egen PC med, eller prøv 
en af vore. Vi glæder os til at se Jer.
Hilsen fra Judy, Grethe og Sonja

Hovedsponsor
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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 Fodbold...
Så ruller bolden igen i ØKif... Vi slutte-
de foråret af med at arrangere Spar-
Nord cup for U5 til U12 spillere. Ca 40 
hold gæstede ØK søndag 23. juni. Alt 
klappede som det skulle, med hjælp 
fra en masse frivillige blev der smurt 
sportsboller, grillet pølser og dømt kam-
pe. I dagene inden havde vi travlt med 
sætte ØK´s nyindkøbte rød/hvide telt 
op, renovere legeplads og rydde op hist 
og pist.
 I første uge af børnenes sommer-
ferie, valgte 72 piger/drenge at tage på 
DBU´s fodboldskole i ØK. Læs mere 
andet sted i bladet…
 Høker cuppen spillede i ØK først i 
august, Lars Eriksen og Lars Sørensen 
med hjælpere stod for arrangementet. 
Flemming Larsen var pølsegrillmester. 
Kampene forløb  uden problemer  og 
ØK´s herrer løb med 1. pladsen i B-
rækken.
 Den 31. juli mistede vores ældste 
drengehold deres holdkammerat Jonas 
Bak, som døde pludseligt. Ord kan ikke 
beskrive hvor uretfærdigt, tragisk og 
uforstående det er. For at ære Jonas 
stod ØKif æresvagt ved begravelsen. 
 Herresenior fodbolden i ØK er efter 
flere års nedgang nu i fremgang. Bøt-
ten er vendt, der er super opbakning til 
træning og kamp om pladserne. Der er 
godt sammenhold blandt spillerne og 
holdet var tæt på oprykning i foråret. 
Desuden er der kommet tilskuere på 
lægterne igen, hvilket er en stor moti-
vationsfaktor for spillerne. Træner Kris-
tian Kjær siger: ”Jeg er super glad for at 
træner gutterne og ser lyst på fremtiden 

mht. seniorfodbold i ØK. Det var fan-
tastisk med de spillere og klubfolk, som 
bakkede op i en meget hård tid sidste 
efterårssæson, hvor det hele så meget 
trist og skeptisk ud”.
 Vi kan efter en lille pause igen møns-
tre et damehold, men de kan vidst godt 
bruge et par spillere mere, så find bare 
støvlerne frem.
 På ungdomssiden slås vi nu med de 
små årgange. Turneringen er lagt an på 
at man kører en årgang pr. hold. Men 
som lille klub må vi på flere af vores 
hold, slå to årgange sammen og sta-
digvæk kan det knibe med at stille hold. 
Så fastholdelse af spillere må være 
vores helt store udfordring. Samt få 
spillernes og forældrenes opbakning til, 
at når man går til fodbold melder man 
ikke afbud, til kamp... for måske går det 
så ud over kammeraterne, hvis de ikke 
kan stille hold.
 Sidste nye projekt vi har gang i, er et 
pilotprojekt under DBU. Klubfidusen... 
DBU skulle bruge 5 klubber i Danmark, 
og vi er selvfølgelig glade for at  vi blev 
spurgt. Klubfidusen… handler om triv-
sel for alle børn i klubben uanset alder 
og evner, og det er jo en fin opfølgning 
på vores fairplay projekt.
 Træningstider kan ses på ØK´s 
hjemmeside...
Joan Skovgård
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Conventus...
Nej, det er ikke en ny idrætsgren i 
Ørslevkloster IF, men et foreningsad-
ministrationsprogram. 
 I en del år har vi benyttet DBU’s 
KlubOffice , som oprindeligt blev desig-
net til fodboldklubber, også kaldet en: 
enstrenget klub. Tanken og intensionen 
fra DBU er at opgradere KlubOffice, så 
den også er brugbar for flere-strengede 
klubber, som f. eks Ørslevkloster IF. 
Trods stor tålmodighed, mange mails 
og korrespondancer med KlubOffice, 
har vi måtte erkende at KlubOffice ikke 
kan honorere vores ønsker og krav som 
fremtidig administrationsprogram.
 Vores primære krav er et super effek-
tiv og bruger venlig medlemskartotek, 
herunder tilmelding, betaling, kommu-
nikation, information samt snitflade til 
vores hjemmeside. Endvidere skal pro-
grammet have et veludbygget økono-
misystem, hvor bl.a. kontingentbetalin-
ger ”selv finder vej” til den rigtige konto 
m.v. 
 I foråret 2013 har vi undersøgt 
markedet for foreningsadministration-
sprogrammer. Vi har haft besøg af Nr. 
Søby IF og Roslev IF, som har fortalt 
om deres erfaringer og overvejelser. 
Begge klubber er begejstret for Con-
ventus, hvilket også bliver det program 
som vi vil satse på. Conventus opfylder 
alle vores krav samt ønsker og endda til 
en overkommelig pris. 
 Hvis alt går som planlagt starter vi 
”omlægningen” fra KlubOffice til Con-
ventus den 1. januar 2014. 
 For alle vores medlemmer får det stor 

betydning, da tilmelding til alle vore 
aktiviteter, hold og stævner samt be-
taling skal ske via vores hjemmeside. 
Vores trænere/ledere kommer til at 
være ”papir-løse” da al kommunikation 
med spillere og forældre bliver via mail 
eller SMS. Alle medlemmer udfylder 
et stamkort i forbindelse med tilmeld-
ing til et hold eller aktivitet, med bl.a. 
mailadresse og mobilnummer. Det er 
medlemmernes eget ansvar at stamko-
rtet altid er ajorført/opdateret.
 Vi vil gerne rette en STORT TAK til 
Jette Aggerholm og Hugo Thomsen for 
en kæmpe indsat i samarbejdet med 
KlubOffice samt for jeres store engage-
ment i processen med udvælgelse og 
implementering af Conventus.

Gunhild Jakobsen og 
Rikke Østergaard, 
ØKif hovedbestyrelsen
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- det lokale bryggeri...

Smag forskellen...
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Hovedsponsor:

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50

7840 Højslev
Tlf. 9753 8112

6 dejlige tøser
på skamlen til

ØK-OPEN 2006
TAK 

Tak til sponsorer på årets fodboldskole i ØK

FRUGTSPONSORER:
Laila og Poul Erik Fihl ٭ Larsen Fliser ٭ Erik Nygaard

Tømrerfirmaet Skovgård ApS ٭ Plougman Have og Anlæg 
Tagspecialist Peter Grøn ٭ Rikke Østergaard ٭ Skive Frugt 

Salling Bank ٭ SparNord ٭ Jørgen Bundgaard ٭ Kvickly 
Skive Tecnical Service ٭ Skalflex ٭ Skive Computer Support 
Østergaard Handel og Udlejning ٭ Malerfirmaet Emil Skov 
J. Svendsen Transport ٭ Frila Energi A/S ٭ Rent for Need 

Hald Murer- og Entreprenørforretning ٭ Frank Kudahl
MÆLKESPONSOR: 

Ørslevkloster Hovedgaard 

STRØMPESPONSOR:
Diana lys

Hovedsponsor
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Glimt fra 
SparNord Cup



Mindeord...
Det var med stor sorg, at ØKif denne 
sommer, modtog beskeden om Jonas 
Baks alt for tidlige død. 
 Det føles meningsløst, at skulle sige 
farvel til et ungt menneske, der stod 
med livet og alle muligheder foran sig.
 U15 holdet beskriver Julle, som han 
blev kaldt, som en god, betænksom, 
gavmild og vellidt ven. Han var FCK 
og Arsenal fan, og han var selv god i 
forsvaret og på midtbanen. Julle var 
altid glad for at komme til træning, og 
han vil blive husket som en positiv og 
glad dreng, der havde let til grin og som 
havde en herlig latter. Alle kunne lide 
Julle, han satte andres problemer over 
sine egne og gjorde nedtrykte venner 
glade. Udenfor fodboldbanen var Julle 
”den rareste dreng på jorden”,  stilfær-
dig og ”lun”, en god ”gamer”, og en god 
og kærlig storebror, og han vil blive 
stærkt savnet!
 Tabet af Jonas føles uovervindeligt, 
men vi er alle taknemmelige for at have 
kendt ham og vi sender vores dybeste 
medfølelse til Jonas’ familie. 

Så kære Julle, selv i himlen er der brug 
for kærlige og omsorgsfulde menne-
sker som dig, vi havde dog helst be-
holdt dig her hos os, men vi er sikre på 
at du allerede er i gang med at sprede 
glæde og empati, der hvor du er!

Æret være Jonas’ minde!

ØK’s U15 Trænere og spillere.

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Anders Høj, tlf. 2051 4822
Kasserer: 
Gunhild Jakobsen, tlf. 9753 8514
Sekretær: 
Rikke Østergaard, tlf. 6185 3018
Gymnastik: 
Mette Olesen, tlf. 9753 8165
Håndbold: 
Dorthe Engdal Nørgaard, tlf. 2462 4441
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. november 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
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ØKif’s 1. holds herre i nyt spillertøj

Nyt fra Fodbold...
Hej U 13 drenge..
Tak for en dejlig forårssæson med jer, i 
gjorde det fantastisk, selv om det blev 
næsten ene nederlag,
så var i rigtig gode til at holde humøret 
oppe og komme til træning..  TAK ...
Vi tager endnu en tørn med jer.. nu som 
U14 drenge så vi glæder os 
Hilsen
Kim og Mona

Den gamle skurvogn i nye klæder...
Hold øje med den ved Skive Løbet...



 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


