
ØK NYTØK NYT
NR. 4 - 2004

Læs inde i bladet
om nyt fra alle
afdelinger...

Hovedsponsor:

Judo kæmpere til 
stort stævne i Skive

- læs mere på side 10

Idrætsforeningen
i arbejdstøjet

Glædelig jul 
og godt nytår



Hovedsponsor:2



Hovedsponsor: 3

Hovedbestyrelsen:
Thorbjørn Madsen Formand Tlf. 9753 8675
Kjeld Møller Pedersen Næstformand Tlf. 9753 9021
Jens Martin Skov Kasserer Tlf. 9753 8595
Laila Rafn Sekretær Tlf. 9753 8789
Annie Mortensen Gymnastik Tlf. 9753 8624
Bjørg Slåttelid Håndbold Tlf. 9753 8699
Ole Vangsgaard Fodbold Tlf. 8664 4071
Morten Nielsen Badminton Tlf. 9753 8793

Redaktion: Thorbjørn Madsen 9753 8675
Kirsten Ryttergaard 9753 8005

Deadline for næste nr.: 15. februar 2005
Billeder og txt kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk

Oplag: 1000 eksemplarer - Bladet bliver 
husstandsomdelt i lokalområdet

Hjemmeside: www.oerslevkloster-if.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Tak til alle jer som havde mulighed for at hjælpe med at lægge spalter ud hos
Jan Hørby. Arbejdet er udført og pengene overdraget til kassereren ved klub-
festen.
Pengene skal gå til hjælp ved klubhusbyggeriet. Der arbejdes på at starte byg-
geriet først i det nye år - dog afhængig af vejret.
Vedrørende WeekendTræf, søges der stadig nogen som kunne tænke sig at
hjælpe med at få det arrangeret i 2005. Kunne du tænke dig at hjælpe, så kon-
takt en i hovedbestyrelsen.
Den nye Klubdragt kan nu fås hos Sportmaster. Man skal ikke som før hen-
vende sig til Jette, men nu i Sportmaster som vil klare det fornødne. Trænere
og hjælpetrænere skal have rekvisition hos Laila.
Der arbejdes stadigvæk med principper, men de skulle gerne være færdig til
først i februar, så vil der være fælles retningslinier i forbindelse med div. mær-
kedage mv.  
Angående ny fodboldbane håber vi på, at der er en endelig afklaring til det
næste nummer af ØK- NYT.

Hovedbestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
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Deltagerne ved 

stævnet i Aalborg.

Drenge springhold i ØK
ØV,ØV, vi har desværre måttet skuffe
nogle dejlige friske drenge, som ville
deltage i spring gymnastik. 
Tilslutningen var desværre ikke stor
nok, så der kom ikke noget i gang.
Skuffelsen er selvfølgelig stor for
både drengene og deres træner. 

Vi takker Thorbjørn Knudsen for hans
udholdenhed, men det var desværre
ikke nok.

Der er nogle som har ydret ønske om
et ”KARLE” hold , snak med konen el.
naboen om det var en god ide så prø-
ver vi igen til næste sæson, men der
skal være min. 12 på holdet for at det
kan starte op.

Som noget nyt vil der være 
gymnastik opvisning på én søndag,
nemlig søndag den 13. marts 2005, 
så sæt allerede nu X i den nye 
kalender.

Gymnastiske hilsner 
Gym. udvalget

DEADLINE ØK-NYT 
15. FEBRUAR 2005
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Fodboldsæsonen 2004
Vores 1. hold i serie 1 rykkede som be-
kendt ned, men der ud over er der
kun positive ord at sige til fodboldsæ-
sonen 2004. Serie 5 vandt deres kreds
i suveræn stil med blot 1 nederlag i 22
kampe. Holdet spiller i skrivende
stund fortsat med i kampen om det
jyske mesterskab og er blandt de 12
tilbageværende hold. Vores serie 6
hold kom igen "op at køre" og kunne
stille hold igennem hele sæsonen.
Holdet sluttede endda efterårets tur-
nering på en flot 2. plads. Old boys
holdet havde også en fornem sæson
og tabte kun én kamp og det var til
de senere jyske mestre fra Bjerring-
bro. 
Damerne har også gjort det rigtig flot
og vandt deres serie 3 kreds i efterå-
ret. Holdet tabte knebent, (og ufor-
tjent) efter straffespark, kvartfinale
kampen om det jyske mesterskab.

På ungdomssiden er der også mange
flotte præstationer at glæde sig over.
Pigeholdet vandt deres kreds og nå-
ede frem til kvartfinalen om det jyske
mesterskab. Drenge HØK holdet
vandt også deres kreds og nåede frem
til 2. runde om det jyske mesterskab.
De andre ungdomshold har også
gjort det godt, dog uden at blive
kredsvindere. 

Fodboldafdelingen kan således møn-
stre hele 4 kredsvindere så fodbold-

sæsonen 2004 må alt i alt betegnes
som en stor succes.

Fodboldudvalget vil gerne sige tak
for sæsonen der er gået til de mange
frivillige trænere, holdledere, dom-
mere, baneudvalg og kampfordeler
m.fl. der alle har ydet en stor indsats i
løbet af året. Planlægningen af den
kommende sæson er allerede i fuld
gang og i den forbindelse hører vi
gerne fra alle der på en eller anden
vis gerne vil give en hånd med i sæso-
nen 2005.

Sæsonen 2004 afsluttes som sædvan-
ligt med det årlige indefodbold-
stævne: ØK-Open. Datoen er i år lør-
dag den 18. december. Tilmelding
sker til Bent Markussen.

Tak for i år!
Fodboldudvalget
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Nyt fra badminton...
Sæsonen er kommet godt i gang med
vores nye trænerteam Søren Ryevad
og Poul Erik Fihl samt 5 hjælpetræ-
nere. Vi fornemmede allerede ved til-
meldingen, at vi kunne få pladspro-
blemer i forhold til den afsatte
træningstid. Vi bad derfor om en ny
hal som skulle være klar inden sæ-
sonstart! 
Vi er landet på en nyskabelse i ØK –
nemlig venteliste til at spille badmin-
ton. Det med hallen kommer forhå-
bentlig senere! Vi har søgt flere løs-
ninger, men er endt op med at
benytte et par baner fra motionsafde-
ligen til ungdomstræning som aflad
for den manglende plads. 

Ungdomsafdelingen er eksploderet i
antal spillere på alle trin, og vi er nu
oppe på 56 ungdomsspillere til træ-
ning og ungdomsafdelingen har al-
drig været større i ØK’s historie.

Vi har som noget nyt valgt kun at
sende U11 og de yngste U13 spillere
til turnering i DGI, mens de øvrige bli-
ver tilbudt stævner til stort set hver
weekend. Vi giver tilskud til stævner i
det omfang vores økonomi rækker.

Arrangementer i ØK. 
I samarbejde med DGI-Nordvest ar-
rangerede vi et begynderstævne til
U9 og U11, hvor der indgir et kursus
til forældrene om hvad det vil sige, at
have et barn som spiller badminton.
Det foregik den 20. november og alle

cirkelsamarbejdsklubber i DGI-Nord-
vest var indbudt. 35 spillere fra 6
klubber deltog i stævnet. 
Trænerne har endvidere afholdt et
kursus for de ældste spillere hvor ind-
holdet var teknik og taktik.
Vi har udsendt indbydelsen til vores
helt store arrangement ØK-Open den
5.-6.februar 2005, som er et pointgi-
vende stævne i DBF-regi. Det bliver
for spillere i U13, U15 og U17 i ræk-
kerne A-D. Der er reserveret flere hal-
ler i omegnen til dette stævne.

Stævnesæsonen er igang og i Skive-
Resen var der guld til U11 drengene
Simon Rasmussen og Jonas Kjelde. I
U13 spillede Mikki Møller Iversen sig
til en sølv og til guld i double med sin
makker Rasmus Sørensen. I Gjern var
der sølv i single til Rikke Andersen i
U15 M. I Brande sikrede Mads Eriksen
sig bronze i U13 A. I Rydhave tog spil-
lerne godt for sig af det ædlere me-
tal, da det blev til guld til Julie
Mortensen i single U15 og i U17 sam-
men med sin makker Mette Kjeldsen.
Jacob Antonsen tog guldet i U11 og
Simon Rasmussen bronze - de to
drenge to endvidere guldet i double.

Vores slogan: ”Vi skaber rammerne -
Du skaber oplevelserne” holder der-
for indtil videre helt stik.

Udvalget ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår!
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Fårvang Cup...  Pigerne 90-91...
Søndag den 7. november var jeg til
stævne i Gjern. Det var et meget lille
stævne med kun 14 deltagere. Jeg
skulle spille den første kamp kl. 10 en
mixdouble med Nils Falk fra Farsø. 
Vi har ikke spillet sammen før, så det
gik ikke helt som forventet. Vi måtte
se os slået af Pia Laursen og Kasper
Iversen fra Skive-Resen. I dame-
double, igen med helt ny makker,
Camilla Johannesen fra Thisted,
måtte vi ligeledes se os slået med ci-
frene 11-5, 15-9 og 14-17 - en kamp
der blev vundet på et hængende hår
af Skive-Resen. Men så i single gik det
meget bedre. Først slog jeg Pia
Laursen fra Skive-Resen 11-7, 11-4 og
derefter Louise Bruun Møller fra AIA
Tranbjerg med cifrene 7-11, 11-6 og
11-1. Herefter var jeg puljevinder og
skulle i finalen møde Skive-Resen spil-
leren Sofie Tolstrup. Kampen gik ikke
helt som forventet - men jeg var godt
tilfreds med min 2. plads.

Rikke Ryttergaard Andersen

Efter en flot efterårssæson hvor vi
kun tabte een turneringskamp og
blev puljevinder, skulle pigerne ud at
spille om at komme til de Jyske
Mesterskaber. I første runde trak de
frinummer og i den 2. kamp skulle de
spille mod Kollund/Lind på hjemme-
bane. Den vandt de 1-0 på et mål sco-
ret af Rikke Andersen i første halvleg.
Lørdagen efter skulle de spille kvartfi-
nale i Vestervig/Agger. Den tabte de
4-1 - det enlige mål blev scoret af
Catrine Thomsen i 2. halvleg. Vi havde
bus til Vestervig, så der var plads til
både forældre og søskende. Det var
dejligt med den opbakning der var til
pigerne. Vi siger tusind tak til pigerne
for en dejlig sæson - det har været en
fornøjelse af have jer.
Årets spiller: Dorthe Jakobsen
Træningsflid: Dorthe Jakobsen
Fidus: Rikke Andersen
Topscorer: Rikke Andersen
Årets fighter: Henriette Olesen

Håber I spiller næste år - også hvor
der bliver et dame/junior hold og
hvor I må være 3 årgange 88-89-90, så
hvis der er nogle fra disse årgange der
vil spille fodbold, vil det være dejligt.
I kan altid henvende jer til udvalget,
så kom ud af hullerne og hør nær-
mere.
Endnu en gang TAK for sæsonen der
er gået...

Mona & Flemming

BADMINTON
Senior/motionister

Måske er der stadig en ledig bane til 
dig og dine med/modspillere...

Ring og hør om ledige tider 
på tlf. 9753 8005 

(Kirsten)
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Af sted til OL...
Som mange efterhånden ved, så har
jeg fået en unik mulighed. Jeg skal af
sted til de Olympiske Lege, også kaldt
Deaflympics, nu her i januar. Det skal
foregå i Melbourne, Australien og vil
officielt vare 11 dage. Fra den 5.-16.
januar. Jeg glæder mig rigtig meget
til at komme af sted, og vil derfor
gerne fortælle lidt om min tur.
Det hele startede for nu snart et år si-
den, da jeg første gang hørte om, at
der fandtes et landshold i håndbold
for døve og hørehæmmede. Jeg
tænkte, at jeg måtte prøve og se,
hvad dette nu var. I januar i år, kom
jeg så med til en fællestræning, og
har siden været med på holdet som
den yngste (den ældste er 39!!). Da
der ikke er så mange spillere at tage
af, findes der kun et seniorhold, og
det er dette hold jeg skal af sted med.
Der ikke er så stor mediedækning på
dette hold og døveidræt i det hele ta-
get, så det er svært at sende døve af
sted gratis. Derfor har vi været nødsa-
get til at betale et stort beløb, for at
kunne komme af sted. Vi mangler pt.
stadig en del penge, men vi håber
meget at kunne få det hele skrabet
sammen.
I september blev jeg så udtaget til
holdet, som skulle repræsentere
Danmark, og i weekenden den 23.-24.
oktober var vi til en generalsamling,
hvor alle som skal af sted var samlet. I
alt består det danske hold af 40
idrætsudøvere. De er med i badmin-

ton, svømning, damefodbold, herre-
håndbold, skydning, bowling og ori-
entering. I Australien forventes om-
kring 3000 at deltage. 
Døve kan ikke dyrke deres idræt på
lige fod sammen med hørende, da
man ikke kan høre dommerens fløjte.
Al kommunikation sker via tegn-
sprog. Det vil sige at man skal se på
hinanden og bruge hænderne for at
tale sammen. Stop i spillet registrerer
man ofte sent da man skal se det.
Angrebsspillet er ikke så forskelligt
fra hørendes, men forsvarsspillet er
derimod svære at koordinere. Under
spillet er det næsten umuligt at kom-
munikere via tegnsprog, da man skal
se på hinanden.
Nå, men tilbage til turen. Vi vil rejse
fra Danmark den 30. december og
lander den 1. januar i Melbourne.

Foto venligst udlånt af Grafisk Bureau
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...downunder...
Undervejs mellemlander vi i Singa-
pore, og skal tilbringe en enkelt dag
der. Nytårsaften vil blive fejret i flyet.
Legene vil officielt begynde den 5. ja-
nuar, med en åbningsceremoni.
Herefter vil der komme fuld knald på
med håndbolden, og den sportslige
del. Vi skal spille 7 kampe på 9 dage,
og der vil være 1-2 hviledage. Vores
modstandere er: Brasilien, USA,
Tyskland, Serbien/Montenegro, Kro-
atien og Taiwan. Kroatien vil komme
som forsvarende olympiske mestre. Vi
har ikke rigtig sat os nogen forvent-
ninger for legene endnu, men vi hå-
ber meget på at tage en medajle med
hjem. Men det bliver rigtig svært! Der
vil selvfølgelig også blive mulighed
for at komme ud og opleve noget af
Australien og Melbourne, men det
handler først og fremmest om spor-
ten. Undervejs ved Deaflympics, vil vi
kunne blive udsat for både doping-

test og høreprøve. Sidstnævnte er for
at forhindre at der er snyd med at hø-
rende deltager.
Det hele slutter igen den 16. januar,
og vi rejser hjem den 17. Forhåbentlig
med en medajle og en masse gode
minder!!
En meget fascinerende ting ved at
være i de døves verden er tegnspro-
get. Selv er jeg ikke speciel skrap til
det, men kan dog en lille smule. Ved
hjælp af tegnsprog kan alle kommu-
nikere med hinanden på tværs af na-
tionaliteter, og døve har et meget
stærkt sammenhold. Derfor er det
utrolig dejligt at rejse og være sam-
men med døve og hørehæmmede.
Håber at jeg med dette har kunnet
give jer et indblik i, hvad det er jeg
skal af sted til. Skulle nogle have lyst
til vide mere, er man meget velkom-
men til at spørge! 

Operahuset i Sidney

af Lars Løvig Nielsen
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ØK’s judo hold
med rekord tilgang
Den nye judo sæson i Ørslevkloster IF
er startet med en hel flok nye børn.
10 nybegyndere, drenge og piger
mellem 6 og 10 år, står for en næsten
fordobbling af antallet af aktive.

De yngste træner sammen med de
ældre op til 16 års alderen, øvede så-
vel som nybegyndere. De små lærer
fra de store, og alle hjælper hinan-
den. Det giver et godt  sammenhold
og gode resultater ved stævner men
er af ligeså stor betydning for den
personlige udvikling.

“Denne træningsform er en udfor-
dring, men resultaterne bekræfter, at
konceptet ikke kan være helt for-
kert“, mener trænerne Frank Baake
og Troels Møller Pedersen.

I ØK´s judo gruppe er der plads til alle.
Der er dem, som kun træner for sjovt,

og dem, der gerne vil prøve deres
færdigheder som konkurrencekæm-
pere. 
I slutningen af oktober stillede tre
kæmpere fra forskellige aldersklasser
op til et stort judostævne i Skive med
flere end 100 deltagere. 15-årige
Oliver Krogh, som var svækket af syg-
dom, måtte nøjes med en fjerde
plads, mens 12-årige Olav Smidt-Jen-
sen trods skade kæmpede sig frem til
en fortjent bronzemedalje og 9-årige
Jonas Fihl fik en guldmedalje i sin
vægtklasse. Jonas fik sågar tilskuerne
til at klappe ekstra højt p.g.a. den su-
veræne manér, han vandt alle sine 6
kampe med de fineste judoteknikker.
I nærmeste fremtid er der for en dels
vedkommende deltagelse i et jubilæ-
umsstævne i Jerslev.
Før vi holder juleferie udfordrer vi
traditionen tro forældre og søskende
til en dyst på måtten.

“Gamle” og nye judoka
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Nyt fra håndbold...
Sæsonen er kommet godt i gang for
ØK, og efter flere år uden senior-
håndbold er det i år lykkedes at få 2
herrehold op at stå. Det ene hold spil-
ler i serie 3, og det andet spiller
Herremotion. Ikke nok med at vi har
fået holdene op og stå, men der er
også fundet en virkelig kompetent
træner (Anders Høj), og serie 3 holdet
klarer sig flot i turneringen, og har på
nuværende tidspunkt kun tabt 1
kamp.
I ungdomsrækkerne er ØK også flot
repræsenteret. Vi har hos pigerne til-
meldt hold i alle aldersgrupper fra lil-
leput til piger, hvor vi endda har kun-
net stille 2 pigehold. Hos drengene
har vi desværre kun et enkelt hold, og
har derfor måttet sige farvel til en del
spillere, som vi ikke har kunnet til-
byde noget hold på grund af for få
spillere. 

Vi har også både mini og miniput
hold, som ikke spiller i turnering, men
deltager i stævner, hvor der spilles
flere kampe samme dag.
Også til børne- og ungdomsrækkerne
har vi dygtige og engagerede træ-
nere, mange gengangere fra de fore-
gående sæsoner, men også nye ansig-
ter er kommet til.
Som noget helt nyt, har vi fået lavet
en skrabejulekalender, hvor man kan
skrabe sig til mange flotte gevinster.
Vi håber at rigtig mange vil støtte os
ved at købe kalenderen, som bl.a. kan
købes i kiosken i Ørslevkloster Hallen,
hos SPAR købmanden og SPARBANK
VEST i Hald, og ved flere af de hand-
lende i Højslev.
Vi vil i denne forbindelse sige STOR
TAK til alle, som har været villig til at
sponsorere gevinster til julekalende-
ren.
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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.
Hilsen ØK’s Venner

Ryan & Susanne - Per & Inge - Kirsten & Flemming - Lars & Bente - Dorthe

Trækning i sept. 2004:
nr. 86 - 200 kr.
nr. 88 - 100 kr.

nr. 50+21+24+97 - 30 kr.

Trækning i okt. 2004:
nr. 44- 200 kr.
nr. 66 - 100 kr.

nr. 81+87+25+82 - 30 kr.

Fodboldafslutning
102 spillere og trænere havde til-
meldt sig fodboldafslutningen søn-
dag den 17. oktober. 
Vi begyndte med en omgang bowling
i Bowl N' Fun i Viborg. Efter bow-
lingen blev der serveret pommesfrites
og pølser og trænerne uddelte fidus-
pokaler til årets spiller på de forskel-
lige hold. Dagen blev afsluttet med et
rigtigt lokal- og topbrag i SAS-ligaen
mellem Viborg FF og FC Midtjylland.
Viborg vandt en fortjent 2-1 sejr i en
god og underholdende kamp hvor
Michael Gravgaard stod for VFFs 2
mål mens Zidan scorede for midtjy-
derne. En grå og regnfuld, men spæn-
dende søndag var forbi og vi tog
hjem til Ørslevkloster. Tak til de
mange forældre der sørgede for
transporten mellem Ørslevkloster og
Viborg og retur.
Fodboldudvalget 
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Succes for fodbold drenge
Før sæsonens start lå det klart at ØK
ikke kunne stille et 11 mands drenge
hold alene. Det kunne Højslev St. hel-
ler ikke – så derfor var det naturligt
også at lade HØK samarbejdet gælde
for drengeholdet i 2004.
Holdet blev tilmeldt i A-rækken – og
den mundfuld var lige stor nok for en
usammenspillet flok. Man sluttede på
en 9. plads efter forårssæsonen
Rækkerne blev ved sommerhalvåret
brudt om og i efterårssæsonen har
rækken heddet drenge 2.
Her har der til gengæld ikke været
tvivl om noget som helst. Holdet hen-
tede en sikker 1 plads i hus med 27
point ud af 30 mulige. Så man kan
sige, at de svære kampe i forårets
drenge A række virkelig har været
lærerige, har modnet holdet og har
gjort dem til en godt spillende vinder
hold.
I de afsluttende kampe om jysk mes-
terskab blev det i første runde til en
sejr på 1-0 over Hanstholm. Næste
modstander hed Vinderup på hjem-

mebane og der måtte man desværre
forlade turneringen efter et 3-0 ne-
derlag. Kampen var dog langt mere
jævnbyrdig end cifrene fortæller og
længe lå den og tippede på 0-0, men
efter Vinderups føringsmål var HØK
nødsaget til at satse og det gav des-
værre bagslag. Men alt i alt en flot
sæson af drengene og et vellykket
HØK samarbejde.

På billedet, der her viser, at der også blev
brugt kræfter på andet end at spille fod-
bold...stående fra venstre: Bjarne Madsen
(træner), Kenneth Thomsen, Michael
Østergaard, Lars Knudsen, Dennis Jensen,
Rasmus Møllenberg, Kenneth Kristensen,
Søren Odgård (træner) og Hugo Thomsen
(træner). Siddende fra venstre: Casper
Nørgård, Malthe Markussen, Asbjørn
Knudsen, Søren Madsen, Emil Jacobsen,
Bjarke Andersen og Casper Jakobsen.
Fraværende ved fotograferingen var: Alex
Christensen, Thor Noe, Jonas Vistisen og
Jens Toft.
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Efter en lang og god sæson, næsten
uden nederlag, kom vi så videre til
kampen om det Jyske Mesterskab, ef-
ter at have vundet vores pulje. 
Ved lodtrækning trak vi frinummer
og skulle derfor ikke spille i den første
runde. Lørdagen efter spillede vi mod
Lind/Kollund på hjemmebane. Den
vandt vi 1-0 efter et flot mål tidligt i
første halvleg scoret af Rikke
Ryttergaard Andersen. 

Lørdagen efter skulle vi så med bus til
Vestervig/Agger, hvor vi skulle spille
kvartfinale. Vi tabte, men Catrine
Thomsen scorede et flot mål.
Stillingen blev 4-1. Vores målmand,
Nina Jensen, stod en utrolig flot
kamp. Det har været en god oplevelse
og en virkelig dejlig sæson.

ØK-tøserne

På vej til 
Jysk Mesterskab...

Opvarmning

Taktik i pausen

Hardcore fans...



Glimt fra Klubfesten


