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Begynderstævne...

168 badmintonkampe!
Det største begynderstævne 
nogensinde blev afviklet 
lørdag den 15. november. 
97 forventningsfulde spillere 
var mødt op til kamp i ØK-
hallen. Kampene blev spillet 
på tid, så dagen ikke skulle 
blive for lang - vi kårede 
1. og 2. pladsen i hver pulje 
- så mange tog hjem med et 
minde fra dagen i ØK - og der 
var diplom til alle deltagere.
Forældrene fik mulighed for 
en orientering om ”Det at 
have et barn, der spiller bad-
minton”. Ca 40 forældre del-
tog i dette. Hallen summede 
af aktivitet indtil sidste kamp 
der blev spillet omkring kl. 
15.30 - tak for en dejlig dag 
og en utrolig stor opbakning 
dagen igennem!

ØK´s egne medaljetagere:
U9: Martin Skovgård - Guld 
 Gustav Jensen - Sølv
 Kristian Würtz - Sølv

U11: Emil Sundgård - Guld
 Birk Noe - Sølv 



Når dette skrives er der 5 dage til årets 
afdelingsvalgmøde - vi håber på et godt 
fremmøde, OG at vi får alle poster i de 
forskellige afdelinger besat!
Så grib chancen for at få indflydelse på 
udviklingen i ØKIF.
 FFU afholder den 10. dec. general-
forsamling. For at  FFU skal kunne fort-
sætte er det nødvendigt, at der melder 
sig nogen til at videreføre det arbejde 
der bliver gjort for de unge i dag gen-
nem FFU.  Det vil være et stort tab for 
vore unge mennesker (inkl. forældre) 
hvis ikke det kan fortsætte, da ung-
domsfesterne skaber rammerne for de 
unge, så de på en god og tryg måde kan 
begynde deres ”gå-i-byen-liv”.  
 FFU tildeler mange penge til ØKIF, 
som altså på sigt kan blive en man-
gel i budgettet, hvis vi altså skal holde 
samme aktivitetsniveau som nu! Men 
dette kræver altså, at folk her fra egnen 
stiller op og kæmper - pt. er dette en 
absolut mangelvare!! Så vi vil hermed 
opfordre alle til at tage det ansvar der 
skal til og hjælpe i FFU for en kortere 
eller længere periode - jeres indsats vil 
absolut være givet godt ud!
 Weekendtræf og Braget på plænen 
var også to top-arrangementer i som-
merens løb, som vi absolut må have 
mere af til næste år. Den nylige afslut-
tede klubfest med 150 deltagere blev 
endnu en gang en succes og ganske 
imponerende, at så mange unge deltog 
denne gang, lad os få noget mere af 
det. Hurra!!! 

I år løb Rikke Østergaard med 1 års poka-
len for sit enestående ungdomsarbejde 
og ganske, som ventet, fik den tidligere 
formand, Thorbjørn Madsen, den fler- 
årige pokalen for lang og tro tjeneste! 
Og årets ny indstiftede ”Guldklump”   
faldt fortjent til en rørt Laila Rafn!
 Braget i hallen den 6. december må 
helt sikkert blive et tilløbsstykke, med 
den fart og energi håndbold afdelingen 
har lagt for dagen!
 Indendørs fodbolden den 28. decem-
ber kan også kun blive et spændende 
tilløb stykke og helt sikkert med indlagte 
overraskelser!!
 Tid løber hurtigere end noget andet…. 
-  så hallen kan nu fejre 25 års jubilæum 
til januar!! 
 Sidst men ikke mindst - vi har fået byg- 
getilladelse til det midlertidige depotrum 
- som det står!

I ønskes hermed alle en god jul,
og et rigtigt godt nytår.

Hovedbestyrelsen.

OBS-HUSK: 
En lille historie til ØK-NYT eller et par 
nærbilleder af vores udøvere, vil abso-
lut kunne bidrage til at få rørt ansigts-
musklerne for alle aldre!!

Nyt fra Hovedbestyrelsen
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U17 HØK til Garda Cup...
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I efterårsferien drog vi med bus mod 
syden til Gardasøen hvor Garda cup 
ventede med store fodboldmæssige 
udfordringer. 
 Vi stod alle på bussen i ØK undtagen 
træner Jørgen. Vi kørte mod Herning 
hvor endnu et hold skulle med bussen. 
Fra Herning gik det østpå over til Fyn, 
hvor Langeskov holdet skulle med. 
Sidste stop var lige på den anden side 
af Lillebæltsbroen hvor Jørgen skulle 
med efter at have spillet om det jyske 
mesterskab i veteranfodbold med ØK. 
 Inden længe holdte vi på en tysk 
resteplads hvor der var busskifte, 
uheldigvis! Den nye bus blev kørt af 
to sure buschauffører men det gik og 
næste morgen holdte vi ved vores hotel 
i Italien. 
 Ved udstigningen af bussen blev vi 
mødt af en behagelig varme på ca. 20 
grader. Vi blev dog nødt til at vente 4 
timer før vi fik vores værelser, da vi  kom 
tidligere end forventet, så vi fik tiden til 
at gå med en tur i poolen.
 Næste morgen startede med en dej-
lig lang omgang morgenmad, da vi 
først skulle spille om eftermiddagen.  
 

Da det var første kampdag var alle lidt 
spændte på den første kamp, da ingen 
vidste hvilket type hold vi skulle møde, 
men det bliver hurtigt glemt - tempera-
turen var god og tid til en tur i poolen.
 Da vi kommer ud til spillestedet går 
det hurtigt op for alle, at det ikke er den 
type fodbold der bliver spillet i Danmark 
der skal spilles. Banerne er meget 
smalle og da vores modstander Sole IF 
dukker op kan vi hurtigt se, at det ikke 
bliver nogen let opgave. Det viste sig 
også at blive en for stor mundfuld for 
os og vi tabte 3-0 i en intens og hektisk 
kamp. 
 Kort efter stod endnu et hold klar, for-
mentlig det svageste hold i puljen Tist-
rup IF. Nedturen i den første kamp sad 
stadig sad i hovederne og det blev be-
stemt ikke en let kamp. Da vi først kom 
i gang kom vi hurtigt bagud og fik aldrig 
spillet til at køre og tabte derfor 4-2. 
 På hjemturen var vi inde og handle, 
hvilket gav et lille smil på læberne ved 
mange, da der var billige sodavand at 
hente og masser af slik. Så der var 
dømt afslapning når vi kom hjem.
 Tidligt næsten morgen skulle vi op, da 
vores første og eneste kamp allerede 
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skulle spilles lidt over 9 
og det var da også svært 
for nogle at komme op.
 Ude ved banen 
ventede Langeskov 
som vi havde kørt i bus 
med derned. Og da vi 
vidste de spillede mes-
terrække var der ikke 
megen tro på sejren 
og man kunne også 
se på Langeskov-
spillerne, at denne kamp bare 
skulle overstås. Der blev lagt en meget 
defensiv taktik fra de to trænere, som 
også lovede is hvis sejren kom i hus!
 Efter 10 min af første halvleg, hvor vi 
havde været under hårdt pres var vi for 
første gang rigtig over midten og det 
gav pote: Christian lopper elegant bold-
en over målmanden. I pausen var der 
nu langt mere tro på sejren og det blev 
også vist i anden halvleg, hvor et længe 
ventet slutfløjt udsendte en forløsning i 
HØK lejren. Måske var det de lovede is 
der lagde grundlaget for sejren eller var 
de den lange prædiken om Skagens 
sensationelle sejr over Brøndby 1987 
og den vellagte taktik?! Vel fornøjet tog 
vi hjem til poolen, inden turen gik ind 
til Lazise hvor vi vadede lidt rundt i de 
små gåder med de små boder.
 Den næste morgen skulle vi endnu 
tidligere op, da kampen allerede blev 
spillet 8:30 mod endnu et stærkt hold i 
form af B 52 Aalborg. Og endnu en gang 
måtte vi anvende kujon-taktikken og stå 
meget defensivt på banen. Det viste sig 
også at gå godt, da der blev hevet et 0-
0 resultat hjem mod et stærkt hold der 
dog aldrig rigtig kom til chancer - og vi 

brændte de få vi havde - var det en fair 
løsning. 
 Nu var det fodboldmæssige overstået 
og vi kunne nyde en bronzemedalje for 
en 3. plads i puljen og blot nyde de sid-
ste dage i solen.
 Ved hjemkomsten til hotellet blev 
taskerne blot smidt på værelset og så 
var det i poolen, eller spille lidt hygge- 
bold og sådan resten af dagen.
 Torsdag morgen sov vi længe og 
brugte lang tid på morgenmaden. Kl. 10 
tog vi indtil Verona og så deres stadion, 
hvilket ikke var en stor oplevelse da det 
var godt og grundig nedslidt. Bagefter 
var vi inde i byen og gå - hvor de fleste 
var inde på McDonald’s, som de fleste 
havde savnet og var derfor en forløs-
ning. 
 Da vi kom til hotellet tog vi lige tid til 
en sidste gang i poolen inden vi skulle 
spise og gøre os klar til hjemrejsen 
næste morgen. 
 Turen hjem gik glat og lørdag morgen 
stod vi ved ØK-hallen efter en god tur, 
både fodbold- og oplevelsesmæssigt.
HØK Junior 
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En badminton-mors
Sommerfugle i maven, sved på pan-
den, er der nu styr på det hele? Taske, 
sko, spillertrøje og ketcher? Bare jeg 
nu har styrke nok til at klare alle kam-
pene - jo som nybagt U11 mor, er der 
nok at beherske - nå, men hvor svært 
kan det være…?
 Sådan var mine tanker til det første 
stævne. Siden er jeg jo blevet meget 
klogere. Der er meget mere der kræver 
overblik og når man nu som jeg, ikke 
har haft sin gang i nogen sportsklub - 
ja egentlig, så er det eneste sport jeg 
rigtig er vild med Rittersport, så det er 
faktisk noget af en udfordring, plud-
selig at skulle agere coach, støtte og 
praktiskgris på én gang…
 Ja, bare en lille detalje som, at kunne 
læse kampprogrammet, så sønnike kan 
blive sendt rettidigt på banen, kræver 
uddannelse. Heldigvis er der meget 

snak og hygge forældrene imellem, 
og de mere garvede forældre meget 
hjælpsomme over for os ”novicer”, ja 
og jeg lærer til alt held hurtigt  - det tog 
mig f.eks. ”kun” en halv dag, at fatte at 
”uret” i hallen ikke viste klokken, men 
derimod kamp nummeret! - Så tror da 
pokker at jeg ikke kunne få tiderne til at 
passe!
 I skrivende stund er jeg lige hjemvendt 
fra ØK’s begynder stævne - sikke dog 
en dejlig oplevelse: glade børn der fik 
spillet mod jævnbyrdige modstandere, 
masser af hygge forældrene imellem 
og så deltog jeg i ”forældreundervisnin-
gen”. Det var et super initiativ, nu føler 
jeg mig bedre rustet til rollen som ”mor-
coach” og glæder mig til flere stævner 
og gode timer i hallen..!
                                    Anette Bønding

bekendelser

Vi er kommet godt i gang i år - der er 
såvel nye som erfarne badminton-
spillere i ungdomsrækkerne, hvilket er 
rigtig dejligt. Vi har desuden også fået 
nye motions spillere, hvoraf nogle er 
tidligere ungdomsspillere. 
 Mandagstræningen bliver i år vare-
taget af Marianne Nielsen og Rikke 
Ryttergaard i den første time, Søren 
Ryevad står i spidsen for den sidste 
time. Om onsdagen er det som sidste 
år Brian Skovgård og han får hjælp af 
Simon Markussen og Peter Olesen.
 Vi har haft spillere af sted til stævner 
- bla. med stor succes, som der kunne 
læses om i avisen, ved Kasper Tot cup 
i Skive. Vi vil herfra komme med en 
opfordring om at deltage i stævner, der 

er rig mulighed for at komme af sted - 
se blandt andet opslagstavlen eller på 
hjemmesiden. 
 Den 15. november afholdte vi for 4. år 
begynderstævne i ØK hallen for U 9 og 
U 11 spillere - se mere på side 2.
 Som et forsøg har badminton afde-
lingen åbnet op for muligheden for at 
komme og spille om fredagen i tidsrum-
met 19.00 - 21.00 – der skal i forvejen 
være et familiemedlem der spiller bad-
minton i klubben, her kan man enten 
spille med sin egen familie eller spille 
mod de andre der møder op. Forsøget 
løber indtil jul i 1. omgang.

HUSK ØK Open - februar måned 2009 
 

Nyt fra badminton...
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Weekendtræf 2008
Efter 5 år uden weekendtræf, så genop-
stod det igen i år, og med succes. En 
god flok på ca. 40 mennesker var som 
minimum altid på pladsen, og de fik rørt 
sig på en ny og anderledes måde da 
en linedancer var bestilt til at komme 
og underholde og lære fra sig. Det gav 
plads til mange smil over egne evner. 
Forinden blev der startet ud med en 
fællesspisning på plænen foran klubhu-
set i et herligt vejr, som prægede begge 
dage. 
 Ved nattetid var det tid til en af de 
gamle traditioner, nemlig natteløbet. 
Først kom de små en tur i Ørslevkloster 
Skov og prøvede kræfter med et par 
poster. Senere blev de stores natløb 
sat i værk, og de startede i Hejlskov, og 
kom på en stor rundtur, hvor der blev 
skræmt med både horn, lys og prøvet 
kræfter med forskellige samarbejdsøv-
elser. Ca. 30 unge kom på natløbet, 
som blev afviklet i et helt fantastisk vejr. 
De fik en god oplevelse og de sidste var 
hjemme ca. kl. 3.

 Næste dag startede vi ud med mor-
genmad inden forskellige aktiviteter 
blev sat i værk foran klubhuset. Der 
blev kæmpet i to fag frem mellem Joan 
Skovgaard og Rikke Brammer, Mogens 
Kudahl og Jørgen Døssing kæmpede i 
kappestrid om at malke hurtigst muligt, 
mens kalvebingo blev spillet foran 
pladsen. I Søby startede 7 friske unge 
ud med et minitriatlon, hvor de skulle 
svømme, cykle og løbe. Det endte med 
en sejr til Jeppe Stisen i drengenes løb, 
mens Ida Nielsen lavede et fantastisk 
comeback på løbedistancen og vandt 
hos pigerne.
 Afslutningsvis blev der spist frokost 
inden drengene spillede mod pigerne i 
en klassisk rundboldkamp.
 Alt i alt en super god weekend, og vi 
i ØK Support var rigtig glade for at se 
opbakningen til arrangementet, og vi 
håber at kunne lave et godt weekend-
træf igen næste år med nye overraskel-
ser og udfordringer til alle!
                                             Lars Løvig
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God start på sæsonen
Vi er nu godt en 1/3 del inde i sæso-
nen, og man må sige, at vi på mange 
måder har fået en forrygende start. 11 
hold er tilmeldt i turneringen og mange 
af vore hold blander sig i topstriden. Det 
er glædeligt, at se så mange på banen 
hver søndag, og det er kun positivt, at 
hjemmestævnerne om søndagen varer 
fra kl. 9-18 stort set hver gang. Desuden 
er der nu igen lavet en folder til hvert 
hjemmestævne, så man kan læse lidt 
om de forskellige holds bedrifter i løbet 
af de foregående uger. 
 I opstartsfasen har en masse hold 
fået nyt tøj fra forskellige sponsorer. 
Det er Højgaard Planteskole, Kaj Ove 
Madsen, Smeden VVS i Søby samt 
Idrætsskolerne Ikast, som venligst har 
sponsoreret dette. Sparbank har også 
givet nyt tøj til klubbens 1. hold på hhv. 
dame- og herresiden. Vi er naturligvis 
meget glade for det nye tøj, og vi ved at 
de forskellige hold nyder at bære det. 
Derfor en stor tak til de mange spon-
sorer. 
 Klubbens U16 drenge og U18 piger 
forsøgte også at kvalificere sig til elite 
i år, men desværre var modstanden 
for stor og derfor spiller de begge i A-
rækken. Vi er dog glade for, at holdene 
melder sig med til disse kval.stævner, 
for det udviser både ambitioner og tro 
på egne evner. Noget som så absolut 
er prisværdigt. 
 Vi har også en del hold tilmeldt i kreds 
cup og et enkelt seniorhold i jysk cup. 
De fleste kom igennem 1. runde, mens 
U14 piger og seniorherrerne måtte give 

fortabt over for hhv. et A-rækkehold og 
et Jyllandsseriehold. I øvrigt en målrig 
kamp med næsten 70 mål, som ØK 
tabte 47-23.
 Kigger vi fremad i kalenderen, så 
ser vi, at et Brag i Hallen nærmer sig 
med hastige skridt. Her spiller alle ung-
domshold hjemme og serie 2 herrerne. 
Måske vil vi også se en showkamp 
mellem serie 4 herrerne og serie 2 
damerne, så alt kan ske denne dag. 
Der er naturligvis amerikansk lotteri i 
løbet af dagen og så har ØK Support 
også lovet at være med til at skabe lidt 
stemning. Så husk at møde op den 6. 
december med alt hvad der kan kravle, 
krybe og gå og få en forhåbentlig god 
oplevelse hele dagen! 

Program BRAG I HALLEN 6. dec:
Kl. 08:30 U-10 Pige B - Pulje 04:
Ørslevkloster IF - Møldrup/Tostrup IF
Kl. 09:20 U-12 Pige B - Pulje 04:
Ørslevkloster IF - Møldrup/Tostrup IF
Kl. 10:10 U-10 Drenge B - Pulje 04:
Ørslevkloster IF - Møldrup/Tostrup IF
Kl. 11:00 U-16 Pige B - Pulje 02:
Ørslevkloster IF - Møldrup/Tostrup IF
Kl. 11:50 U-14 Pige B - Pulje 04:
Ørslevkloster IF - Vridsted IF
Kl. 12.30 U-14 Drenge B - Pulje 03:
Ørslevkloster IF - Vridsted IF
Kl. 13:30 U-18 Pige A - Pulje 01:
Ørslevkloster IF - HU Mors
Kl. 14:35 U-16 Drenge A - Pulje 01:
Ørslevkloster IF - H.R.H.74, Roslev 2
Kl. 15:40 Serie 2 Herrer - Pulje 03:
Ørslevkloster IF - Vridsted IF
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Visioner for børne- og 
ungdomsafdeling 2009
Tak til alle I trænere, som har taget jer 
tid til at besvare spørgeskemaet vedr. 
rekruttering og fastholdelse af børne- 
og ungdomstrænere i fodboldafdelin-
gen, Ørslevkloster IF.
 Ud fra konklusionerne inden for de 
fire områder, uddannelse, socialt sam-
vær, vilkår og fodboldafdelingen/ung-
domskonsulenten har jeg lavet en 
perspektivering, som danner grundlag 
for hvilke tiltag og ”elementer” vi bl.a. 
skal arbejde med i fodboldafdelingen i 
2009.
 Det har været en spændende proces 
at være en del af og igen har jeg oplev-
et et stort engagement fra jer trænere.

 Jeg er ved at planlægge vores interne 
inspirationskurser. Emnet i år bliver:
Aldersrelateret træning - forsvarlig og 
målrettet træning af børn og unge
Alle trænere og hjælpertræner mod-
tager yderligere oplysninger, så snart 
de sidste detaljer er på plads.
 Tak for et godt efterår - vi glæder os 
til at græsset igen bliver grønt og vi kan 
få fodboldstøvlerne på.
 Rikke Østergaard

KØB

MÅLAKTIER:
I ØK 

1. PRÆMIEUDTRÆKNING
22.12.2008

v/ Henrik Rasmussen
Søndertoften 50 - 7840 Højslev

Tlf. 9753 8112

Se mere på www.oerslevkloster-if.dk
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Nyt fra fodbold...
Nu puster vi ud…
Det har været et forrygende efterår i fod-
boldafdelingen takket være nogle ihær-
dige spillere, nogle formidable trænere 
og utrættelige forældre. Til at skabe 
rammerne har vi haft en medspillende 
hovedbestyrelse, trofaste sponsorer og 
et godt samarbejde med de andre afde-
linger. At alle kampene er blevet afviklet 
på bedste vis, kan vi takke boldudvalg, 
dommere, kampfordeler og andet godt-
folk for. 
 Der har været gang i meget, hvilket 
artikler fra spillere andetsteds i bladet 
vidner om. Spillere, som har været i 
det store udland. Spillere, som har fulgt 
landsholdet på vej.
 Og faktisk endte det jo med, at vores 
førstehold fik vendt modgangen og 
kunne notere 3 sejre, inden der blev 
fløjtet til vinterpause. Lur mig om ikke 
veteranholdet toppede på rette tids-
punkt og kunne kalde sig sølvvindere 
af de jyske mesterskaber. 
 Nu holder vi vinterpause, men det be-
tyder ikke, at vi er gået i vinterhi…

I hallen begynder indendørs fodbold for 
de ”store” drenge fredag aften. Mens vi 
andre ”officials” tænker i arrangemen-
ter til foråret, træner-engagementer, 
oprydning, rengøring og renovering mv. 
Kort sagt går og hygger os med nogle 
småsysler.
 En stor del af vores arbejde handler 
også om at finde kroner og ører til at 
finansiere aktiviteterne i afdelingen. 
Derfor har vi introduceret MÅL-AKTIER 
 

Og vi vil da gerne opfordre alle til at 
købe en eller flere aktier. 
 Husk overskuddet går til alle, der 
spiller fodbold, altså alle hold fra sand-
kasse- til veteranholdet. 
• man betaler i forhold til antal mål,  
 førsteholdet scorer i sæsonen 08-09.
• man skal max. betale 100 kr./aktie, 
 opkrævning juni 2009
• første præmieudtrækning 22.12.08 af 
 2 x 250 kr. i kontanter
 1 x gavekort til Annexet på 100 kr.
 1 x øl og sodavand fra Hancock
 1 x produkter fra Unilever,
 præmier bringes ud inden jul.
• årlig præmieudtrækning juni 2009
Det må være julegaveideen til man-
den/kvinden/barnet, der ellers har alt. 
Eller er det årets kalendergave? Alle 
kan være med - spillere, forældre, søs-
kende, bedsteforældre og andre ØK-
supportere.

Hvordan
1. du udfylder det omdelte aktiebevis 
og poster det/smider det i ØKs post-
kasse - eller
2. du går ind på ØKs hjemmeside 
www.oerslevkloster-if.dk og henter ak-
tiebeviset, som udfyldes og mailes til: 
posten@sallingbank.dk 
- eller
3.du ringer til Niels Åge: 9753 8049

Nu glæder vi os til… 
at dagene bliver længere og 
græsset bliver grønt. 
Så ses vi igen til fodbold.
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Poul Erik, hvor længe har du 
egentlig været medlem af klubben 
og hvad startede du med?

Fodbold - helt tilbage i…… 1969-70! 
På Hald stadion!! Da var jeg i ØK et års 
tid,  så rejste jeg til Løgstrup, men kom 
tilbage igen efter to år og spillede fra 
junior i 78  fodbold helt op til…1990.  
 Jeg har også været hovedbestyrelses 
medlem i 6 år. Fra 84 til 90 - og ellers 
været træner i fodbold, håndbold og  
badminton - indtil nu!!
 
Dine børn er jo også aktive i 
klubben nu?

Sanni går til fodbold, håndbold og  gym- 
nastik. Jonas er hjælpetræner i judo og 
spiller også fodbold og håndbold!

Du danner jo makkerpar med årets 
Guldklump Laila - har klumpen fået 
en plads derhjemme?

Hun ligger inde i stuen på gulvet - nej nu 
er ”klumpen” vist kommet op på skæn-
ken, den vejer jo som ind i... Laila blev 
altså meget overrasket og rørt over at  
modtage den til klubfesten!!

Hvor tit er du ude og cykle? 
Og træner du på andre måder for at 
holde dig i form? Svømning f.eks.?  

Ha! Ha! For lidt! Men jeg kan svømme!

Har du andre fritidsinteresser?

Nej ingen! Kun KLUBBEN!!! - i et og alt, 
det har det faktisk været altid!

Hvor gik du i skole - og har du 
været ved militæret som ung?

Vi boede jo i Knudby og derfra gik jeg 
i skole alle 10 år på Løgstrup skole til 
1987... og  militæret - nej der trak jeg 
frinummer, så det blev ved det!

Dig og klubben?
 
Oh jo... jeg har da haft sølvbryllup med 
klubben!!  Jeg har jo været medlem 
siden 1981!!! 

Så du er ikke aktiv længere?

Næ!... jeg slår bare græsset!

Staffetten
er landet hos .....

Stafetten er  
denne gang 
landet hos 
Poul Erik Fihl...

Niels ps Jensen 
traf Poul Erik 
i ØK-hallen

Poul Erik lader  
staffetten gå videre til...?



Hovedsponsor

Hvis vi fik 1 mill kr. i klubben 
- hvad er så det første du vil bruge 
penge til?

At få bygget til - få bygget noget til 
fælles afbenyttelse - ikke nødvendigvis 
sport;  et samlingspunkt for hele byen 
og området!

Har du en ide til nye eller andre  
aktiviteter her i og omkring hallen?

Hvis kronerne var der, så... helt klart 
nogle motionslokaler og gerne en helt 
ny hel hal! 

Skal du have familien med på 
skitur til Norge - her til foråret?

Ja, vi skal jo til Norge i uge 7. Den an-
den tur med klubben er også noget 
vi kunne tænke os - så det venter vi 
nærmere på!

Hvad skal vi gøre for at tiltrække 
flere andre udefra til klubben?

Helt klart gode trænere, gode facili-
teter og en rigtig ægte klubånd! Den 
er næsten væk i dag - når man er fær-
dige med kamp eller træning tager man 
bare  hjem! Man deltager ikke i fælles-
skabet længere! Man er bare væk!  
 Men se nu de unge trænere, som kom-
mer helt fra Durup! Det er helt fantas-
tisk!  At de gider at køre helt her ud! 
 Og så dem der bare tilbyder sig selv in-
den for håndbolden, det er ganske unikt 
i disse tider!

Hovedbestyrelsen:
Formand: 
Niels Peter Smidt-Jensen, 
tlf. 9753 8699
Næstformand: 
Kim Løvig, tlf. 9753 8057
Kasserer: 
Jens Martin Skov, tlf. 9753 8595
Sekretær: 
Helle Jessen, tlf. 9753 8068
Gymnastik: 
Annie Mortensen, tlf. 9753 8624
Håndbold: 
Margit Døssing, tlf. 9753 9161
Fodbold: 
Ryan Johannesen, tlf. 9753 9253
Badminton: 
Jette Hørup, tlf. 9753 7086

Redaktion:
Niels Peter Smidt-Jensen, tlf. 9753 8699
Kirsten Ryttergaard, tlf. 9753 8005
Deadline for næste nummer er
15. februar 2009 - billeder og tekst kan 
mailes på kry@kaliber.dk
(Billeder: højtopløselig min. 500 KB)

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

Hjemmeside:
www.oerslevkloster-if.dk
webmaster: webmaster:
lars_lovig@yahoo.dk
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ØK’s VENNER
Vi siger hermed tak til alle som har købt lodseddel hos os

- vi håber at alle får gevinst. Vi bringer gevinsten ud til dig.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Kicky & Jimmy - Esther & Peter Offersen 

Helle & Frank - Aase & Henning - Peter & Linda

Trækning 
i august 2008:
nr. 56- 200 kr.
nr. 57 - 100 kr.

nr. 4+76+37+22 - 30 kr.

Trækning 
i september 2008:

nr. 34 - 200 kr.
nr. 73 - 100 kr.

nr. 52+3+72+48 - 30 kr.

Trækning 
i oktober 2008:
nr. 1 - 200 kr.

nr. 64 - 100 kr.
nr. 85+18+16+23 - 30 kr.

ØK-gymnaster med...
...løftet selvværd og selvtillid!
”Waw - se!…”, ”Øj mand..”, ”Åhh, kom-
mer vi også til at prøve den store tram-
polin dér?” 
 Der var stor beundring af salen, da 28 
springgymnaster ankom til springsalen 
på Viborg gymnastikhøjskole søndag 
den 2. november. Alle myldrede ind og 
kunne næsten ikke vente med at prøve 
springgraven og stor-trampolinen.
 Efter en grundig opvarmning, blev 
gymnasterne delt ud på hold og 
rokerede rundt, så alle fik mulighed 
for at prøve redskaberne. Der var bl.a. 
en lang trampolin på samme størrelse 
som en airtrack, hvor man fik ekstra fart 
på afsættet. Der var en airtrack som vi 
kender fra ØK.
 Der var en affjedrende rullemåtte, der 
endte i springgraven. Her fik stort set 

alle prøvet at lave en forlæns salto - 
alene! - da man landede MEGET blødt! 
Også på minitrampolinen landede man i 
springgraven. Rgtig mange fik afprøvet 
at lave salto og nogle prøvede Barani 
for første gang. Vi havde også en gym-
nast, der lavede dobbelt forlæns salto!!! 
I det hele taget fik alle prøvet noget, de 
ikke havde gjort før.
 Gymnasterne trænede koncentreret 
og energisk i 3 timer! Flot klaret! 
 Tak til forældre for kager og boller!
 Det var dejligt at se så mange ØK-
børn, der fik løftet selvværd og selvtil-
lid! Det har stor betydning og flytter 
rigtig meget i forhold til den ugentlige 
træning! Denne succes vil vi helt sikkert 
gentage.
                   AnneLise og Bettina 
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Dame Landskamp

Den 1. oktober skulle Danmark og 
Ukraines damelandshold spille fodbold-
kamp på Viborg station. 
 Ørslevklosters  U11 piger (os!) var 
blevet spurgt, om vi ville gå ind med 
landsholdet, men de var ikke sikre på 
hvilket hold vi skulle gå ind med. Da vi 
kom derhen, var vi alle spændte, både 
over hvem vi skulle gå ind med, men 
også hvor mange mennesker der var. 
Da vi kom til vores omklædningsrum 
klædte vi hurtigt om og gik ud hvor 
vi skulle mødes. Vi fik at vide, at vi 
skulle gå ind med Danmark og det var 
vi selvfølgelig glade for. Vi fik også at 
vide, at vi skulle stå med den højeste 
forrest og så der ned af. 

 Så var det tid til at gå ind. Danmarks 
landshold kom og stillede sig ved siden 
af os. Da vi kom ind på banen var der 
fyldt med mennesker på tilskuerplad-
serne. Så skulle vi synge national san-
gen - Der er et yndigt land. Når kame/
raet kom forbi kunne vi næsten ikke 
lade være med at smile. 
 Det var som at have sommerfugle i 
maven, men bare i hele kroppen og det 
var også en god fornemmelse, fordi der 
var så mange mennesker og bare tank-
en om at gå ind med landsholdet gjorde 
en glad. 

Da vi havde klædt om igen og skulle 
op at finde nogle pladser, var der ikke 

nogen, fordi at der var så mange  
mennesker - vi var nødt til at sidde 

på trappen og der sad vi hele 
aftenen. Ellers så vi bare kampen 

og hyggede, men det var koldt. 
Kampen endte 1-0 til Danmark 
og Danmark var meget glade,
 men Ukraine så lidt triste ud, 

og det kunne vi selvfølelig godt 
forstå - det må da være lidt 

træls at tabe en kamp der var 
så vigtig som denne.

Marie Plougmand 
Rasmussen og 

Anne Cathrine Boel 



DIN BANK BEHØVER 
IKKE AT VÆRE TUNG 
AT DANSE MED
I SPARBANK bestræber vi os på 
at være en fleksibel og imøde-
kommende partner, som hjælper 
med alt omkring din økonomi. 
Du er velkommen i vores filialer 
eller på nettet.

SPARBANK
ØRSLEVKLOSTERVEJ 113
7840 HØJSLEV
T 9616 1070 - F 9753 8560
WWW.SPARBANK.DK

NYE SPILLEDRAGTER
TIL UNGDOMSAFDELINGEN

DOMMERMANGEL - HÅNDBOLD
Går du rundt og kunne tænke dig at gribe fløjten og styre slagets gang? Så kontakt 
håndboldudvalget og bliv dommer - vi har brug for dig! Alder underordnet.


