
Nyt fra hovedbestyrelsen
 Foråret står for døren, det sam-
me gør et nyt arbejdsår for hoved-
bestyrelsen i ØK. Generalforsam-
lingen er just afholdt, og dermed 
er der også sket en udskiftning på 
nogle af bestyrelsesposterne. Tak 
for den store arbejdsindsats til de 
der træder ud - og velkommen til 
de nye. 
 Vi kom ud af regnskabsåret 2019 
med et underskud. Hvilket var for-
venteligt, da der i 2019 blev inve-
steret i nyt køkken, nye døre og 
maling til kælderen. To ting der var 
hårdt tiltrængt og forbedringer vi 
glædes over i den daglige gang i 
klubhuset. 
 Kiosk salget i 2019 har givet et 
pænt overskud til klubben. Det er 
kun sket fordi vi har et super godt 
frivilligt kioskteam, der troligt pas-
ser kiosken hver eneste gang, der 
er aktiviteter på banerne både ude 
og inde. Det er ingen selvfølge i 
alle klubber, så vi skal være rigtig 
glade for at vi ØK skaber liv i klub-
huset. 
 Dog kunne vi godt bruge flere 
frivillige til kiosken. Det er en lille 
frivillig post, med stor betydning. 
- Man er 2 par el 4 personer, om at 
passe kiosken en uge af gangen, ca 
2 uger om året...
- Man kan sagtens have børn med 
og de fleste hverdage kan én per-
son klare opgaverne selv...
- Oplæring finder sted...
- Man møder nye mennesker i et 
hyggeligt miljø...
- Kontakt hovedbetyrelsen hvis du 
vil være med...

 Vores nye sponsor koncept er nu 
kørt i stilling. Et koncept der for-
håbentlig udover at lette klubbens 
arbejde, også ensretter og gør det 
ekstra attraktiv at være sponsor af 
ØKif. Konceptet har, som det ser 
ud nu, givet en forøgelse i de faste 
sponsorater på ca. 15-20 procent. 
 Der har været lidt usikkerhed 
omkring konceptet frisportsmed-
lem i ØK. Hvis man ikke er medlem 
af ØKif, men gerne vil spille f.eks 
badminton eller tennis i en ferie 
eller weekend, kan man blive fris-
portsmedlem for 100 kr. 
 Vores medlemstal er stort set 
status quo. Men i forhold til vores 
medlemsregistrering, er vi nødt til 
fremadrettet at stramme lidt op for 
at få vores kontingentkroner ind. Vi 
får aktivitetstilskud fra kommunen 
for hvert medlem vi har, men kun 
hvis medlemmet har været aktivt 
i mindst 3 måneder. Dvs. har stået 
som tilmeldt i en idrætsgren i tre 
måneder. Selvfølgelig må man sta-
dig prøve en idrætsgren af nogle 
gange, men så skal hvert medlem 
også registreres hurtigt derefter. 
Det håber vi at I vil hjælpe os med. 
 Vi har aftalt en ny oprydnings-
dag i samarbejde med skolen. Den 
18. april vil vi gerne have hjælp til 
diverse oprydnings og reperations 
opgaver. 
 ”ØK Sport på tværs” løber af sta-
blen onsdag-torsdag-fredag i uge 
32 for børn fra årg. 2007-2013. 
 Håndboldudvalget planlægger at  
genoptage ”weekendtræf”. 
Nærmere info følger. 

Hovedbestyrelsen i Ørslevkloster 
IF ser nu således ud:

Hovedbestyrelsen: 
Formand: Ryan Johannesen 
Tlf. 3032 8211 
Næstformand: Kjeld Thorsen  
Tlf. 2921 8490 
Kasserer: Kichi Brammer  
Tlf. 4277 2607 
Sekretær: Rikke Østergaard  
Tlf. 6185 3018 
Fodbold: Joan Skovgård  
Tlf. 4232 8167 
Håndbold: Rikke Rasmussen 
Tlf. 2728 2347 
Badminton:  
Anne Mette Rasmussen  
Tlf. 2367 1466 
Gymnastik: Lene Boel Øgaard 
Tlf. 2342 5567
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 Bolden ruller igen på grønsvæ-
ren. Senior herrerne skal nu prø-
ve kræfter med serie 3 og serie 5. 
Begge hold er rykket et niveau 
op. Serie 3 er kommet i en meget 
spændende lokal pulje, med hold 
fra den anden side af Virksund 
Dæmningen. Indtil videre er 3 nye 
spillere kommet til i den nye sæ-
son. Vi håber at de mange lokalop-
gør kan samle mange tilskuere på 
lægterne. 
 Herrene har været på teambuil-
ding på Idrætshøjskolen i Viborg,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en sjov og anderledes fodbolddag.  
 For at få konditionen styrket in-
den turneringsstart, træner her-
rerne i bokseklubben i Skive 3 tors-
dage. 
 Damerne fortsætter med et serie 
2 hold og et 7-mands hold. Her er 
der også kommet nye spillere til i 
år. Så det ser lyst ud for seniorafde-
lingen i ØK. 
 For ungdom har vi samarbejde 
med Højslev omkring holdene fra 
U13 og op. 
 De yngste årgange kører vi ”rene” 
ØK-hold. Disse hold starter op 28/3 
kl. 10.00 med rundstykker til foræl-
drene og pølser til børnene. 

Fodboldudvalg
Formand og herrer:  
Jimmy Brammer  
Tlf. 2689 3502 
HB og kampfordeler:  
Joan Skovgård  
Tlf. 4232 8167 
Damer:  
Marianne Holst Andersen  
Tlf. 6171 6437 
Ungdom:  
Anita Reiche  
Tlf. 2812 3768 

Nyt fra fodbold



 Gymnastik sæsonen afsluttede 
med stil i hallen den 7. marts 2020. 
 Godt 80 udøvende gymnaster 
var på gulvet til Ørslevklosters årli-
ge gymnastikopvisning, heriblandt 
26 gæste-gymnaster fra Nr. Søby 
springhold. 
 Forældre-barn holdet bestod i år 
af kun 3 børn og dertilhørende for-
ældre, men dette holdt dem ikke 
tilbage fra at lave en fin lille opvis-
ning hvor de tre guldklumper fik 
publikums opmærksomhed. 
 Hoppeloppe-holdet gav den ef-
terfølgende gas på gulvet, blandt 
andet med armbøjninger og seje 
squat øvelser. 
 Spring- og rytmeholdet for 1.-6. 
klasse viste flotte spring på air-
tracken og deres meget fine rytme- 
serie ude på gulvet. 
 Energi-bomberne fra Parkour hol- 
det underholdt med deres ”flugt 
fra ordensmagten”, krydret med 
”stunts” på forskellige redskaber 
ude på gulvet. 
 Til sidst kom gæsteholdet fra Nr. 
Søby på, som viste en flot opvis-
ning med både spring og serie. 
 Traditionen tro havde gymna-
sternes forældre bagt kage og brød 
til det efterfølgende kaffebord. 
 Alt i alt satte ØK hallen rammer-
ne for 222 gæster og gymnaster. 
Så et flot fremmøde, som punk-
tum for en fin sæson. Gymnastik 
foreningen takker alle de frivillige 
trænere, samt øvrige der har hjul-
pet i løbet af sæsonen. 

Her lidt reklame for aktiviteter hen 
over forår og sommer 2020:

Løbehold med Anette Jeppesen: 
opstart tirsdag den 7. april kl. 19.00 
ved ØK hallen. 
Gåhold med Karen Hedegaard og 
Sonja Bisgaard: Opstart torsdag 
den 16. april kl. 19.00 ved ØK Hal-
len. 
Klovneløb i Ørslev kloster skoven 
den 24 maj kl. 12.00. Man møder 
bare op og betaler for deltagelse 
på dagen. 
Hockey for børn i hallen se yderli-
gere info på www.okif.dk 
Herre Hockey om mandagen i hal-
len kl. 20.00-22.00. 
Sport på Tværs i uge 32, hvor der 
bliver mulighed for at prøve man-
ge forskellige sportsgrene af i og 
omkring hallen i ØK. Mere info om 
det senere. 
Smart Train med Svend Åge er des-
værre sat på pause, grundet mang-
lende opbakning. 

Gymnastikudvalget: 
Hovedbestyrelsen:
Lene Boel Øgaard tlf. 2342 5567 
Elsebeth Mølgaard tlf. 5151 7849 
Brian Bedsted Hansen  
tlf. 2166 8911 
Martina I Dalí tlf. 6119 7921 
Louise Holgaard tlf. 2245 7662 
Birgitte Lene Jensen tlf. 4082 9286

Nyt fra gymnastik



 I 2019/20 har vi haft 35 ung-
domsspillere fordelt på to hold: De 
yngste og nybegynderne har Maria 
Eskildsen stået for sammen med 
Anita Reiche og Jakob Plougmann. 
De ældste samt øvede, har vores 
trofaste trænerteam: Ole Hvid og 
Brian Skovgaard stået for. 
 Vi har mange spillere, der har 
gået til badminton i mange år, og 
de er ved at være rigtig dygtige. Vi 
har således i klubben flere både A- 
og B-spillere. Dette kan vi takke vo-
res dygtige trænere for! Det er en 
spændende og udviklende træning 
vores trænere står for, og det er 
derfor første gang i mange år, at vi 
har så mange dygtige U17 og U19 
spillere, der holder fast ved deres 
træning i ØK. Vi har indledt et sam-
arbejde med Team Salling. Vores 4 
ældste og dygtigste spillere, træ-
ner med i Team Salling en gang om 
ugen, og møder der ekstra udfor-
dringer. De deltager i Serie 1 hold-
turning for seniorer. 
 Vi har også i denne sæson til-
meldt en enkelt hold til holdtur-
neringen for ungdom, idet vi har 5 
spiller med i U15 C holdturnerin-
gen under DGI Midtjylland. 
 Vores spillere opfordres til at 
deltage i stævner, da den kamp-
træning, som man får der, giver 
rigtig meget læring og erfaring. Vi 
afholder i klubben selv to stævner 
i løbet af sæsonen – et begynder-
stævne i januar og et pointgivende 
stævne, ØK Open i februar. Der var 
omkring 50 små spillere til begyn-
derstævne fra de omkringliggen-
de klubber og til ØK Open deltog 
omkring 130 spillere fra Midt- og 
Nordjylland. Det var rekordantal, 
da vi slog os sammen med Thisted 
Badmintonklub, som ellers hav-
de villet aflyse deres stævne. Ale-
ne fra Thisted og Thy deltog over 
30 spillere. For at på halkapacitet 
nok, måtte vil låne skolehallen i 
Højslev. Tak til alle jer forældre, 
der hjalp med at få stævnet afvik-
let – i kiosken, med bagning mv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I både vinterferien og efterårs-
ferien har vi aftale med DGI om 
afholdelse af badmintonskole, Vin-
terfjer. Det har været nogle gode 
dage, hvor børnene har hygget sig 
meget. 
 Det er svært at finde frivillige, 
der vil tage del i udvalgsarbejdet, 
og vi måtte således fortsætte med 
4 medlemmer, selv om vi oprinde-
ligt har været 6 i udvalget. Dette er 
meget problematisk, og det ”suger 
kræfterne” ud af de tilbageblevne. 
Skulle der sidde nogle og læse det-
te indlæg, så ret henvendelse til en 
af os fra udvalget. Det eneste krav 
er, at man er interesseret i at gøre 
et stykke frivilligt arbejde for, at 
børn, unge og motionister fortsat 
kan spille badminton i ØK. 

Badmintonudvalget: 
Formand: Annemette Rasmussen 
tlf. 2367 1466 
Tina Skovgård tlf. 3025 8473 
Kamilla Wendelin tlf. 2921 1415 
Anders Mahler tlf. 2878 3768

Nyt fra badminton



 Efter jul startede vi rigtig godt. Vi 
meldte 4 senior hold til, 2 dame-
hold og 2 herrehold. Som det ser 
ud lige nu, kan 3 af holdene rykke 
op, og hvis det går rigtig godt for 
vores serie 3 herrer, har vi 4 hold, 
der kan holde oprykningsfest. Det 
er vi super glade for og stolte over, 
da det før jul så lidt svært ud for 
vores daværende 3 hold. 
 Opbakningen på sidelinjen til 
spillerne, er blevet meget bedre 
efter jul, og det tror vi har en del at 
sige. Det er noget sjovere at spille, 
når hallen er fyldt. 
 Vi har hjemmestævne lørdag 
den 14. marts. Der startes i serie 3 
herrer dagen med første kamp kl. 
14.10 - spiller serie 2 herrer spiller 
kl. 15.30. Serie 2 damer spiller kl. 
16.50. 
 Den sidste hjemmebanekamp 
for denne sæson er torsdag den 
19. marts hvor serie 3 damer spil-
ler kl. 20.00. 
 Det giver en super god stemning, 
når der er mange i hallen, så vi hå-
ber meget på samme opbakning til 
de sidste hjemmekampe, som der 
har været siden jul. 
 Vores ungdomshold U4-U10 hav-
de et rigtig godt hjemmestævne 
den 29. februar. Det hele gik som 
det skulle. Tusinde tak for det. 

Håndboldudvalg: 
Formand og HB: 
Rikke Rasmussen tlf. 2728 2347 
Michael Zabell tlf. 2711 2388 
Troels Smollerup tlf. 2872 3757

 Vi vil gerne tilbyde alle vore med-
lemmer de allerbedste trænere og 
super gode faciliteter og rekvisit-
ter, uanset hvilken idrætsgren I har 
valgt. 
 Vi kommer ikke udenom at det 
koster penge at drive en idrætsfor-
ening. Her er kontingenter selvføl-
gelig en nødvendig indtægt. Dog 
får vi også tilskud fra DGI og Skive 
Kommune til hvert medlem. For 
at få udbetalt dette tilskud, er det 
vigtigt at alle medlemmer betaler 
kontingent til tiden. 
 Vi får kun tilskud til et medlem, 
der har stået på kontingentlisten i 
mindst 3 måneder, dvs. at det er 
meget vigtigt at betale kontingent 
rimeligt hurtigt efter opstart. 
 Dette gælder også for gratis med-
lemmer fra 1. klasse og ned. 

Ved tilmelding: 
 Du går ind på www.okif.dk, i ven-
stre side under hovedsponsor lo-
goerne, trykker du på ”Tilmelding 
klik her”. På listen du kommer frem 
til, vælger du den idrætsgren du vil 
melde dig på. 
 Hvis du er nyt medlem vælger du 
kollonen til højre, og udfylder alle 
data. Det vil være rigtig fint hvis du 
vinger af at du vil modtage sms og 
email. Herigennem kan klubben og 
evt trænere sende fællesbeskeder 
ud til holdet. Her vil du også mod-
tage klubbens nyhedsbrev. Når 
du trykker tilmeld bliver du auto-
matisk viderestillet til betalings-
vinduet, hvor du kan betale med 
dankort. Herefter modtager du 
en mail, med en kode , du bedes 
gemme den til næste gang du skal 
tilmelde dig. Har du ikke dankort, 
kontakter du et udvalgsmedlem fra 
den afdeling idrætsgrenen hører 
ind under. 
 Hvis det er dit barn du vil melde 
til, er det MEGET vigtigt at det er 
dit barns navn og fødselsdato du 
registrere, ikke dit eget navn. 
 Er du tidligere medlem, bruger 
du kollonnen til venstre, indtaster 
din adgangskode og går til beta-
ling. Har du glemt kode, kan en ny 
bestilles under ”glemt adgangsko-
de”. 
 Håber du bliver glad for at være 
en del af ØKIF.

Nyt fra håndbold Velkommen til Ørslevkloster IF


