
Nyt fra hovedbestyrelsen
	 Dette	 er	 det	 første	 nummer	 af	
ØK-nyt	 på	mail.	 Fremover	 vil	 ØK-
nyt	blive	udsendt	på	mail	i	form	af	
en	A4	dobbeltside.	I	første	omgang	
har	 vi	 taget	 mailadresserne	 fra	
Conventus,	 samt	 mailgrupperne	 i	
borgerforeninger	 og	 forsamlings-
huse	 i	 området.	 Skulle	 der	 være	
enkelte,	som	er	blevet	snydt,	hen-
vend	 jer	 gerne	 til	 bestyrelsen	 så	
retter	vi	op	på	det.	Vi	lægger	også	
eksemplarer	 af	 nyhedsmailen	 i	
klubhuset.

	 Den	 27.	 april	 havde	 vi	 opryd-
nings-	og	småreparationsdag	sam-
men	 med	 skolen.	 Der	 var	 rigtig	
god	opbakning,	og	vi	fik	lavet	rigtig	
meget	 til	meget	 små	 penge.	 Det-
te,	sammen	med	at	vi	har	fået	nyt	
køkken,	er	med	til	at	gøre	 idræts-
foreningen	til	et	endnu	hyggelige-
re	sted.	Vi	forventer,	vi	laver	endnu	
en	 halv	 oprydnings-	 og	 reparati-
onsdag,	når	vi	kommer	hen	på	ef-
teråret.

Fra oprydningsdagen i klubhuset...

	 I	 skrivende	 stund	 er	 vi	 ved	 at	

planlægge	 fordelingen	 af	 haltider	
for	 2019/2020.	 Det	 kan	 være	 lidt	
af	 en	 vanskelig	 kabale	 at	 få	 til	 at	
gå	op,	så	alle	bliver	tilfredse.	Men	
i	bestyrelsen	prøver	vi	at	tilgodese	
alle.	Hvis	ikke	I	får	jeres	favorittræ-
ningstid,	må	I	bære	over	med	ud-
valgene.

	 Som	et	par	gange	tidligere	vil	vi	
ikke	undlade	at	nævne	det	meget	
fordelagtige	 for	 børnefamilierne	
i	 at	 bo	 i	 vores	 område	 og	 dyrke	
idræt	i	ØKIF	fordi:
•	 For	børn	til	og	med	1.	kl.	er
	 det	gratis	at	deltage	i	alle	de	
	 aktiviteter,	de	har	lyst	til	
• Til	og	med	24	år	kan	du	blive	
	 gratis	frisportsmedlem	i	ØKIF.
	 Unge	som	kun	ønsker	at	gøre	
	 brug	af	ØK	IF’s	idrætsfaciliteter
	 ”en	gang	imellem”	
	 (Hal,	tennisbane	mv.)
•	 For	personer	over	24	år	kan	
	 man	blive	frisportsmedlem
	 ved	at	indbetale	100	kr./år
	 i	Conventus.

	 Selvom	vi	er	først	på	sommeren,	
er	 vi	 allerede	 ved	 at	 planlægge	
dette	års	klubfest.	Musik	til	klubfe-
sten	varetages	denne	gang	af	KIM	
og	 HALLO.	 Vi	 sender	 invitationen	
ud	 her	 inden	 sommerferien,	 og	
vi	håber,	rigtig	mange	vil	sætte	x	i	
kalenderen	den	9.	november	til	en	
fælles	fest.

	 Hovedbestyrelsen	 har	 valgt	 at	
opsige	 vores	 sponsoraftale	 med	
Sport	 24.	 I	 stedet	 har	 vi	 lavet	 en	
aftale	med	A	 Sport.	 Vi	 håber,	 alle	
tager	godt	imod	vores	nye	sponsor.
	 Vi	har	derudover	den	glædelige	
nyhed,	 at	 DIANA	 LYS	 har	 valgt	 at	
støtte	ØKIF	i	endnu	3	år	–	fornemt.
	 Vi	har	desuden	fået	en	meget	fin	
aftale	med	Salling	Bank,	som	bliver	
med-hovedsponsor.	I	denne	aftale	
er	det	muligt	for	ØKif	at	få	en	bo-
nus	på	1000	kr.	for	hvert	ØK-med-
lem	som	skifter	husstands	bankfor-
bindelse	til	Salling	Bank.	Så	går	du	
og	overvejer	at	skifte	bank,	så	 lad	
Salling	Bank	give	dig	et	tilbud.

 Det næste hovedbestyrelses-
møde finder sted den 11. juni. Har 
I noget på hjertet, som I mener, vi 
burde behandle i bestyrelsen, må 
I meget gerne henvende jer.

Fortsat god sommer
Hovedbestyrelsen ØKIF
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	 Vi	har	fået	en	skrantende	senior-
afdeling	på	ret	køl	igen.	
	 På	damesiden	har	vi	fået	fem	nye	
spillere	i	gang.	Holdet	vandt	første	
halvdel	af	 forårsturneringen	og	er	
nu	blevet	ombrudt	til	at	møde	lidt	
stærkere	modstandere.
	 Herrernes	 trup	 er	 vokset,	 da	
der	i	år	er	kommet	syv	nye	spillere	
til.	Der	er	 rigtig	god	opbakning	til	
træning,	både	for	herre	og	damer,	
vi	håber	at	vi	 i	efteråret	kan	stille	
med	4	senior	hold,	så	der	kan	tilby-
des	kamp	til	alle	spillere	i	hver	uge.
	 Vi	 har	 været	 så	 heldige	 at	 5	
fodboldsponsorer	 (Larsen	 Fliser,	
Plougmand	A/S,	Malerfirmaet	Emil	
Skov,	Tømrerfirmaet	Skovgård	ApS	
og	 Keld	 Forsberg)	 har	 været	 villi-
ge	til	at	betale	 træningstøj	til	 alle	
seniorspillere,	det	er	vi	meget	tak-
nemmelige	over.
	 Ca.	en	gang	i	måneden	arrange-
res	 der	 fællesspisning	 for	 senior-
spillerne,	for	at	styrke	det	sociale.

	 For	ungdomsafdelingen	kæmper	
vi	stadig	med	små	årgange,	men	vi	
er	kommet	godt	i	gang	med	at	lave	
holdsamarbejde	 med	 Højslev	 IF…	
vi	er	løbende	i	dialog	om	hvordan	
vi	laver	de	bedste	holdkonstellatio-
ner.	Vi	har	selvfølgelig	et	håb	om	at	
vi	kan	tilbyde	et	hold	til	alle	der	har	
lyst	til	at	spille	fodbold.	De	yngste	
spillere	 danner	 stadig	 ”rene”	 ØK	
hold.
	 Vi	har	fået	fire	unge	mennesker	
på	17-18	år	 i	gang	som	ungdoms-
trænere,	det	er	super	godt	at	de	vil	
bruge	deres	fritid	på	det.

	 Vi	har	forsøgt	os
med	at	spillere	og	
forældre	kunne	
bestille	tirsdagsmad,	
det	har	været	rigtigt	
hyggeligt,	desværre	
er	der	ikke	så	mange,
der	har	benyttet	sig	
af	tilbuddet,	så	
vi	har	sat	det	
lidt	i	bero	igen.

	 I	slutningen	af	juni	sender	vi	U12	
drenge	til	Kibæk	Cup.
	 Fra	den	29.	juli	til	den	3.	august	
afholdes	der	Høker	Cup	i	ØK,	så	der	
er	det	muligt	at	komme	på	stadion	
og	se	fodboldkampe,	spise	grillpøl-
ser	og	skylle	ned	med	en	Hancock	
fadøl	eller	sodavand
	 Selvom	 forårssæsonen	 næsten	
lige	er	gået	i	gang,	er	vi	allerede	nu	
ved	at	planlægge	efterårsturnerin-
gen.	Fodbolden	triller	hele	tiden…

I	 slutningen	af	 sæsonen	har	vi	af-
holdt	brag	 i	hallen,	 som	en	del	af	
vores	 afslutning	 for	 hele	 afdelin-
gen.	
	 Hver	afdeling	har	afholdt	 afslut-
ning.	På	senior	siden	er	der	blevet	
uddelt	 pokaler.	 De	 er	 gået	 til	 på	
herrer	 siden:	 Troels	 Smollerup	 og	
Kim	 Ringgaard	 på	 dame	 siden	 fik	
Dorthe	Hallenberg	Norfast	og	Vibe	
Lund	Larsen
	 Vi	har	igen	i	år	været	værter	for	
Hancock	 Cup	 som	 gik	 rigtig	 godt,	
med	 rigtig	 god	 opbakning,	 og	 en	
masse	glade	børn	og	voksne.	
Vi	håber	at	vi	igen	i	år	kan	være	en	
del	af	sport	på	tværs.	
	 Til	 næste	 sæson	 har	 vi	 på	 se-
nior	siden	fundet	de	træner	vi	skal	
have.	Det	bliver	Alex	Lund	der	træ-
ner	 herrerne	 og	 Michael	 Woller	
Zabell	træner	damerne

Nyt fra fodbold

Nyt fra håndbold


