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Læs inde i bladet
om nyt fra alle
afdelinger...
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De stolte vindere fra 
HinnerupCup 2004



Hovedsponsor:2

Glimt fra HinnerupCup

Første træningssamling
efter sommerferien for
sandkasseholdet gik 
op i vandpjaskeri.

Vandingsanlægget på 
fodboldbanen var tændt,
så ungerne smed støvler
og tøj, og havde i stedet
for fodbold en times 
vandsjov - og de nød det! 
Jow, det er nemt at være
træner!

Sandkasseholdets plask
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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. november 2004
Billeder og txt kan mailes på
kirsten@hartly-moeller.dk

Oplag: 1000 eksemplarer - Bladet bliver husstands-
omdelt i lokalområdet

Hjemmeside: www.oerslevkloster-if.dk

Nyt fra Hovedbestyrelsen
Håber alle har haft en god ”sommer”, og er klar til efterårets udfordringer. Det ser
ud til at blive et spændende efterår. Vi har søgt Skive Kommune om en tilbygning
til klubhuset og en ny fodboldbane.
Bestyrelsen har forhåbning om en positiv tilbagemelding. 
ØK skal selv bidrage økonomisk til tilbygningen, men vi håber alle medlemmerne
er klar til at bidrage med et stykke arbejde, så vi kan minimere det beløb, der skal
tages fra kassen.
Jan Hørby skal have lagt plastspalter ud i sin nye stald, og han har tilbudt, at vi kan
udføre arbejdet.  Vi vil så få et flot beløb til klubben. Vi håber, at der er nogen som
er klar - alle kan deltage, børn som voksne. Arbejdet skal udføres sidst i septem-
ber, evt. først i oktober. Kan du tænke dig at deltage, bedes du tage kontakt til
Thorbjørn.
Bestyrelsen har også i sommerferien været på jagt efter en ny klubdragt, da den
“gamle” går ud af produktion - læs mere på side 15...
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Deltagerne ved 

stævnet i Aalborg.

HinnerupCup...
Fredag den 30. juli...
Vi tog afsted med bus kl. 15 - det var hyg-
geligt. Da vi så kom derned pakkede vi ud
og slappede lidt af. Derefter tog vi i bade-
land, da vi først skulle spille kl. 21. Vi tabte
desværre 5-0. ØV.

Lørdag den 31. juli...
Vi stod op kl. 8.15 - selvom vi stadig var
meget trætte! Først spiste vi morgenmad,
det var bare gur! Den første kamp skulle vi
spille kl. 12.50.
Inden kampen var vi oppe hos fotografen
og få taget et holdbillede. Derefter tog vi til
Rønbækskolen - der skulle vi nemlig
spille.
Efter kampen tog vi i badeland. Om afte-
nen var der disko - det var fedt, selvom
musikken var meget høj!
Godnat-godnat.

Søndag den 1. august...
Søndag skulle vi rigtig tidlig op, kl. 06.45.
Først gik vi op og spiste morgenmand,
derefter ryddede vi pænt op efter os. 
Vi tog til Rønbækskolen og spillede semi-
finalen, hvor vi tabte 4-2. Og så var det
bare hjem til ØK!

Skrevet af:
Gitte, Simone, Didde, Rikke, Camilla,
Mette, Lotte, Pernille, Betina, Louisa,
AnnSofie og Christina.
ØK’s Lilleputpiger...
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og mere HinnerupCup...
Fredag den 30. juli...
Da vi ankom til Hinnerup, gik vi over på
skolen og fik pakket alle vore ting ud. Lidt
efter gik vi over i hallen og spiste aftens-
mad. Og lige efter det sku’ vi over på
Rønbækskolen og spille kamp mod
Bjerringbro, som endte 2-2. Om aftenen
slappede vi bare af.

Lørdag den 31. juli...
Efter vi stod op, gik vi direkte hen og
spiste morgenmad. Derefter tog vi bussen
til badeland, men det åbnede først kl. 11.
Så vi tog hjem igen og slappede af og spil-
lede bordfodbold ude på gangen, men
Emil snød. Da klokken blev 11.30 spiste vi
frokost. Vi fik rugbrød med alt mulig pålæg
og vi drak så meget saftevand at vi fik
ondt i maven. Anders spiste 15 vandmelo-
ner alene. Kl. 14 skulle vi spille fodbold
mod SUB Ullerslev. Det gik ikke så godt i
starten. Vi kom bagud efter 2 min med
2-0, men vi vandt anden halvlej 1-0. Da
kampen var færdig kom Dorthe og Emma
med pizzasnegle. Så tog vi hjem til skolen
og slappede af, for vi havde ikke sovet så
godt om natten fordi Tage snorkede. 
Lidt senere skulle vi spille igen - denne
gang mod HOG Hinnerup 2. Vi fik lidt pro-
blemer med en angriber med pigehår. Han
scorede 2 mål på langskud. I pausen
skulle vi have noget vand, for solen bagte
ligesom den havde gjort hele dagen. Men
vi havde glemt vandet, men Mikkels mor
skyndte sig at hente noget dejligt koldt
vand. I anden halvlej scorede Nicolai og
Anders 1 mål hver, så det blev altså 2-2.
Så var det ned og æde noget aftensmad,
flødekartofler med både skinke og kalkun.
Efter maden ned og hente badetøjet og så
i badeland. Det var bare dejligt. Men alle-
rede kl. 20 ville pigerne have os med på

diskotek hvor vi dansede natten lang. Og
så i seng.

Søndag den 1. august...
Kl. 8.30 kom Jørgen hen og tog propen ud
af vores luftmadrasser, så var det op og få
tøj på og over og spise morgenmad. Lidt
efter sku’ vi hjem og rydde op - det lugtede
af sur r..! Vi tog bussen hen til Rønbæk-
skolen, hvor vi skulle spille B-semifinale
mod Årslev. Vi kørte dem trætte efter 5
min. Så vi vandt 12-0. Det var alt for nemt.
Herefter var der B-finale mod Haderslev,
men hvem tror I dukkede op? Det gjorde
HOG Hinnerup 2. Haderslev var gået ud
fordi de havde ulovlige spillere med. Mod
Hinnerup scorede Jeppe F til 1-0, Søren til
2-0 og 3-0 og endelig Emil til 4-0.
Så vi vandt altså 4-0 og så var det på po-
diet hvor vi fik en pokal til klubben, en
medalje til hver, vin til trænerne og T-shirts
til spillerne.

Skrevet af:
Søren Vendelbo og Jeppe Stisen.
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Triatlon for ØK’s damer...
ØK´damefodboldspillere startede sidste
mandag efterårssæsonen med en triat-
lon dyst - Træner Kim Nielsen havde
planlagt en anderledes træning.
10 spillere + en reserve havde tilmeldt
sig konkurrencen.
Spillerne havde fået at vide at de skulle
møde i Nr. Søby Friluftsbad, medbring-
ende cykel, badedragt og løbesko.
Kim havde lavet en aftale med Bente og
Bill i friluftsbadet, så damerne kunne
komme efter lukketid.
Ingen vidste på forhånd hvor hård kon-
kurrencen var.

Spillerne blev inddelt i 2 hold med 5 på
hver hold. Derefter startede de med at
svømme 1000 m (pr. hold), og så var
det på cyklerne til ØK. Der var indlagt
en post på Brudalshøje, hvor holdet
skulle spille yatzy. På cyklerne igen - vi-
dere til Ørslevkloster Stadion.
Her ventede en tipskupon med sports-
spørgsmål. Så kom aftenens hårdeste
disciplin: løb. Hvert hold skulle løbe 40
omgange omkring fodboldbanen.

De to hold var meget jævnbyrdige, men
på billedet ses vinderholdet bestående
af Linda, Bente, Mette, Selma og
Helena.

Alle var enige om efter dysten, at det
var hårdt men godt.

Damerne startede efterårssæsonen på
udebane i Sydmors, hvor resultatet blev
0-0, men med flest chancer til ØK.
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NU BEGYNDER DEN NY
GYMNASTIKSÆSON I ØKIF
Træningstider i gymnastiksalen på Ørslevkloster Skole:

Far, mor og barn:
Mandag den 13. september
kl. 17.00-18.00 (Pris 300 kr.)
Leder: Helle Kudahl. 
(Mangler hjælpetræner)

Puslinge (Årgang 2000):
Torsdag den 16. september 
kl. 16.00-17.00 (Pris 225 kr.)
Leder: Linda Grøn. 
Hjælpetræner: Vibe Lund.

Drengespring, BH til 2. klasse:
Tirsdag den 14. september 
kl. 16.00-17.00 (Pris 225 kr.)
Leder: Thorbjørn Knudsen. (Mangler
hjælpetræner)

Drengespring, 3. kl. og opefter:
Tirsdag den 14. september 
kl. 17.00-18.30 (Pris 225 kr.)
Leder: Thorbjørn Knudsen. 
(Mangler hjælpetræner)

Piger, BH til 2. klasse:
Onsdag den 15. september 
kl. 16.00-17.00 (Pris 225 kr.)
Leder: Bente Denker.
Hjælpetrænere: Rosa Thomsen og
Helle Pedersen.

Piger, 3. kl. og opefter:
Torsdag den 16. september
kl. 17.00-18.30 (Pris 225 kr.)
Leder: Bente Løvig. Hjælpetræner:
Mette Hartmeyer.

Step:
Torsdag den 16. september 
kl. 19.00-20.00 (Pris 375 kr.) 
Leder: Mette Kjeldal

Ældreidræt:
Fredag den 17. september 
kl. 9.30-12.00 (Pris 125 kr.)
Leder: Birtha Knudsen



Hovedsponsor:8

KattegatCup...
Vi ankom til Grenå Idrætscenter om efter-
middagen den 22. juli for at melde vor an-
komst. Derefter kørte vi til Søndre Skole,
hvor vi skulle bo.
Indtil vi skulle spille kamp om aftenen pak-
kede vi bare ud og slappede af.
Vi spillede så vores første kamp kl. 18 på
selve stadion. MEGAFED - selvom vi
tabte.
Kl. 23 skulle der være ro på gangene, ri-
melig ØV. Men vi skulle jo være friske til
næste dag.
Dagen efter havde vi kun en kamp - som
vi også tabte. Vi kørte til havnen, hvor
Mona og Flemming gav is. 
Under hele Cup’en kørte vi med

Flemmings bus, hvor vi skrålede med på
Bamses Venner - mega griner!
Om aftenen var der diskotek for dem der
havde lyst.
Lørdag spillede vi to kampe. Den ene
tabte vi, men den anden vandt vi over
Højslev IF. Jubiiiiii. 
Om aftenen var der igen disco for dem
som havde lyst - eller bare hyg på skolen. 
Søndag skulle vi spille om 3. pladsen,
som vi desværre tabte. Vi endte på en
samlet 4. plads.
Derefter gik turen hjem til ØK.
Det var en rigtig, rigtig sjov og hyggelig
tur.
Skrevet af ØK’s piger
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Støt ungdomsforeningerne i området !
Det gør du bedst ved at bakke op om FFU!

Meld dig som hjælper ved ungdomsdiskotekerne i Hald Forsamlingshus. 
Vi mangler nye og flere hjælpere (over 20 år). 

Mener du at være skrevet op, men ikke er blevet kontaktet i lang tid så ring til os
og lad os aftale din aften som hjælper!

Kan vi ikke skaffe hjælpere nok, resulterer det bare i, at vi må lukke 
ungdomsdiskotekerne - og det kommer så til at gå ud over de 

mange foreninger, som nyder godt af vores pengegaver til indkøb af 
rekvisitter og lignende.

De unge vil heller ikke have nogen steder at tage hen for at more sig, 
hvor de er under opsyn og voksne til at hjælpe om nødvendigt.

Du bestemmer selv, hvilken aften der vil passe dig bedst. 
De sidste diskoteker i 2004 ligger på følgende fredage:

27. august, 24. september, 29. oktober og 26. november.
Vi møder fra 20:45 - 02.30 og kan du ikke hjælpe med 

oprydningen bagefter,giver du bare besked om dette ved tilmeldningen. 

Ta’ knoglen og meld dig allerede i dag!

HJÆLP - FFU - HJÆLP - FFU

HJÆLP - FFU - HJÆLP - FFU

Har du spørgsmål er du også velkommen
til at kontakte undertegnede: 

Jan Lundsby - Tlf. 97 53 72 65  
Jette Pedersen - Tlf. 97 53 81 61 

D
IS

KOTEK

I
HALD
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Velkommen til en ny
badmintonsæson...
Når du som ungdomsspiller melder
dig til badminton for sæsonen
2004/2005, vil du gennem den ugent-
lige træning ikke bare få spillet mas-
ser af badminton, men du vil også
lære noget om taktik, balance, hurtig-
hed, temperament, styrketræning og
meget, meget mere...

Til sæsonen som står for døren, har af-
delingen fået fat i Søren Ryevad, som
kommer med masser af erfaringer fra
Skive-Resen. Endvidere har vi overtalt
PoulErik Fihl til også at tage del i træ-
ningen. Herudover vil der være en lille
gruppe af hjælpetrænere, som vil
hjælpe til hos de yngste spillere.

I lighed med de foregående sæsoner,
trænes der mandag og onsdag - og har
du ikke fået dig meldt til endnu, kan du
kontakte Morten Nielsen på tlf. 9753
8793 - så der kan laves en aftale om
hvornår du kan starte.
Husk at er du nybegynder, behøver du
ikke selv at købe en ketcher lige med
det samme - du kan nemlig låne af
klubben! 

Når du spiller badminton i ØK, så er der
mulighed for at deltage i turnerings-
kampe, stævner og mange andre sjove
ting som afdelingen finder på!
Lige nu arbejdes der hårdt for at finde et
overnatningsstævne - et stævne der
favner så vidt at alle kan deltage.

Afdelingen er så småt begyndt at gøre
de første tiltag til vort eget stævne, der
løber af stablen først i februar 2005.
Men inden da har vi andre tiltag - heri
blandt vil vi forsøge os med et “begyn-
der-stævne”... hvilket vi glæder os me-
get til.

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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Håndbold
Nu nærmer tiden sig for opstart af en ny håndboldsæson, 

vi står klar med en masse gode trænere.
Er du forhindret i at møde op til træningsstart, vil vi meget gerne 

hører fra dig - det er vigtigt vi ved hvor mange spillere der kommer.

Håndboldudvalget.

TRÆNINGSTIDER TIRSDAG
FØRSTE GANG 31. AUGUST:

Kl. 16.00-17.00  Minispillere 96 og ungre
OBS: FØRSTE GANG 21. SEPTEMBER

Kl. 17.00-18.30  Drengepuslinge 92-93-94
Kl. 18.30-19.30  Pigepuslinge 92-93
Kl. 19.30-20.30  Piger 90-91
Kl. 20.30-22.00  Dameynglinge

TRÆNINGSTIDER TORSDAG
FØRSTE GANG 2. SEPTEMBER:

Kl. 15.30-17.00  Pigelilleput 94-95
Kl. 19.00-21.00  Pigepuslinge/piger
Kl. 21.00-22.30  Herrer
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Har du hørt...
Lars Løvig Nielsen er blevet udtaget til
bruttotruppen til de døve og hørehæm-
medes landshold for seniorer. Det kan
betyde en deltagelse i OL i Australien til
januar 2005. 
En tur til australien for at spille hånd-
bold... Ja, det lyder som en drøm - og
den kan kun gå i opfyldelse hvis spil-
lerne hver især skaffer 20.000 kr. i spon-
sorstøtte.

Nyt trænerteam

Træner teamet til 1. holds truppen som skal af-
løse Jacob Svejstrup for sæsonen 2005 er nu på
plads - og vi er særdeles tilfredse med resultatet
af en tålmodig og grundig research, hvor vi er
overbeviste om vi har fået det optimale på plads,
udtaler Ejvind Ramsdal.
Teamet består af, for de fleste, to velkendte per-
soner som er Lars Eriksen og Søren Offersen.  
Lars har i efterhånden mange år været i klubben
såvel som aktiv og som træner. Lars havde i sæ-
sonen 2001 stor succes i klubben, med oprykning
til serie 2 og har i mange år været en af de
bærende kræfter som aktiv for ØK. I de sidste par
år, har Lars været ansvarlig for vor Old Boys.

Søren byder vi i særdeleshed velkommen tilbage.
Søren er ligeledes kendt af mange såvel i ØK
som i fodboldkredse uden for ØK. Søren har, som
Lars, fået sin fodboldopdragelse i klubben og var
iblandt et kuld store talenter som blev opfostret i
ØK. Søren har som aktiv prøvet kræfter med divi-
sions fodbold i VFF og B 1913. Han har tidligere
været tilknyttet klubben som senior træner, nem-
lig i 1998 og 1999 med stor succes i Serie 2 og
Serie 1. Søren kommer fra et træner job hos Kvik,
rangerende i Jyllandsserien. Dette job har han
bestræbt i de seneste tre år med stor succes og
vel at mærke som spillende træner. Derfor er vi
overbeviste om, at Søren kan tilføre en masse
såvel på som udenfor banen.
Lars og Søren er ansat i en 50/50 ordning, hvor
opgaverne overlappes og deles imellem dem
efter hvad de i samarbejde måtte finde hensigt-
mæssig.

Efter sæsonafslutningen, vil en nærmere præ-
sentation ske i klubben og der vil blive gen-
nemgået og fremlagt planer for 2005.

Lars håber at der blandt de lokale firmaer er mulighed for 
at finde sponsorstøtte der vil hjælpe ham 

og holdkammeraterne til OL for døve og hørehæmmede.

Foto venligst udlånt af Grafisk Bureau
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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 juni 2004:
nr. 72 - 200 kr.
nr. 22 - 100 kr.

nr. 23+7+69+67 - 30 kr.

Trækning i juli 2004:
nr. 36 - 200 kr.
nr. 34 - 100 kr.

nr. 43+17+1+42 - 30 kr.

Trækning i aug. 2004:
nr. 96- 200 kr.
nr. 18 - 100 kr.

nr. 19+30+52+59 - 30 kr.

Fiduspokaler Judo gruppen har 
fået sponsoreret to fiduspokaler 
af Sigvald Fihl, som i øvrigt har et
talentfuld barnebarn i gruppen. 
Tak for det!
De vil som vandrepokaler blive delt ud 
inden sommer- hhv. juleferien. En til de 
yngre og en til de ældre judoka. For 
at gøre sig fortjent til dem, skal man
- vise træningsindsats,
- være en god kammerat,
- leve op til judo 

sportens værdier

JUDO - Træningstid
Judo sæsonen starter nu for drenge og piger fra 6 (børnehaveklassen) til 18 år.

Bare kom til træningen i hallen 
om torsdagen fra kl. 16.30 - 17.45 og vær med - eller kig. 

Vi træner året rundt og man kan godt starte op i løbet af sæsonen.
I starten er en gammel sweat shirt og joggingbukser helt fint.

Kamptræningen for de mere øvede kæmpere fortsætter til kl. 19
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Da vores gamle klubdragt ikke fremstil-
les mere, har vi brugt lidt af sommerfe-
rien til at finde et nyt design. Den nye
klubdragt bliver specialsyet - og det be-
tyder at vi nu har mulighed for at fast-
holde det nye design lige så længe vi
selv ønsker det. Vi skal dog min. bestille
100 dragter ad gangen, ass. (starter fra
6 år). Leveringstid 8-10 uger.

Alle som ved, at de vil have den nye
klubdragt, kan kontakte, Jette Pedersen
tlf. 9753 8715 for forhåndsbooking.
Det vil gøre det nemmere for os, at be-
stemme hvilke størrelser, vi skal have
bestilt i første leverance.
Har du lyst til at se nærmere på den nye
klubdragt, hænger der et eksemplar i
klubhuset...

Den nye 
klubdragt...

Glimt fra KattegatCup

Kampgejst




