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Læs inde i bladet
om nyt fra alle
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Hovedsponsor:

Atter DM titler til
Judokæmpere fra ØK:

Oliver Krogh, Helena og
Troels Møller Pedersen.

Sandkasseholdet...
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Balancekunst...

kunstskøjter...
skøjteløbere...

Glimt fra en efter-
middag på isen...
afslutning på en
god sæson i 
håndbold og 
badminton...
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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. aug. 2004
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
Der arbejdes for tiden med principper/holdninger omkring fotografering med mobil-
telefonerog alm. fotoapparat i omklædningsrum: - Al fotografering er forbudt! Mis-
brug vil blive anmeldt og medføre bortvisning. 
Ligeledes arbejdes der med principper ved konfirmationer, bryllupper, mærkedage,
dødsfald osv.
Der har også været arbejdet på at få weekendtræf op at stå igen til august. Men
det er svært at få nogen til at trække læsset - så indtil videre er det besluttet der
springes over i år. Måske skal weekendtræf kun holdes hvert andet år?!

HUSK AT DER ER
STORE OPRYDNINGSDAG SØNDAG DEN 13. JUNI
Rundstykker i klubhuset kl. 8.30 - Håber der er mange der møder op og vil hjælpe.

Hovedbestyrelsen ønsker alle en god sommerferie.
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Deltagerne ved 

stævnet i Aalborg.

Billeder fra 1. holdets kamp mod
arvefjenden den 21. maj...
Resultat 2-0 til Borup som scorede
første mål i 5. min - og deres an-
det mål ca. 20 min senere...

Pølsesnak



Hovedsponsor: 5

Judokæmpere 
til tops ved DM
Tre kæmpere 
til DM på Amager

Ørslevkloster IF’s judoafdeling stillede
op med tre kæmpere til de Danske
Ungdomsmesterskaber i judo lørdag
den 17. april - og med meget flotte re-
sultater til følge: Alle tre kæmpere kom
hjem med titler og medaljer.
Oliver Krogh, 15 år, og Helena Møller
Pedersen, 18 år, blev begge Danske
Mestre i deres vægtklasser.
15-årige Troels Møller Pedersen var
også meget tæt på mestertitelen, idet
han kun tabte finalekampen og fik der-
ved en flot sølvmedalje om halsen.
I alt deltog 240 judokæmpere fra hele
landet i stævnet, og de tre succesrige

ØK-unge var godt nok trætte, da de kom
hjem til Jylland igen midt om natten.
Men de glæder sig til den næste træ-
ning i Ørslevkloster hallen, hvor de træ-
ner sammen med andre børn og unge
mellem 7 og 18 år, og på den måde kan
hjælpe deres yngre klubkammerater til
at blive lige så dygtige.

Hyldest til de Danske Mestre
Der var stor begejstring på judo holdet,
da Skive’s viceborgermester Peder
Christian Kirkegaard på en almindelig
træningsdag den 6. maj kom på besøg.
Sammen med gymnastikudvalgets for-
mand Annie Mortensen havde viceborg-
mesteren den ære at hædre Helena,
Troels og Oliver for de flotte placeringer
ved de Danske Ungdomsmesterskaber.
Tre flotte pokaler fra Idrætsforeningen
er helt sikkert en ekstra  motivation for
hele holdet i den ugentlige træning. 

Læs mere judo på side 8...
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Forår i
fodboldafdelingen...
Det er blevet forår. Det er det i høj grad
også blevet i fodboldafdelingen hvor der
på flere fronter er en spirende udvikling i
gang.

Seniorafdelingen...
har således for første gang i efterhånden
flere sæsoner fået et serie 6 hold op og
køre. Og under Erik Ravns kyndige le-
delse har de fået en god start på sæsonen
med bla. en sejr over lokalrivalerne fra
Ørum. 
Peter Offersens serie 5 mandskab har
været udsat for et mindre generations-
skifte og har efter 6 spillerunder max.
points og er derfor godt med i kampen om
en plads i serie 4. 
1. holdet har til gengæld fået en svær start
og dermed en mager pointhøst. Der bliver
dog arbejdet hårdt og ydet en stor indsats
fra Jacob og spillernes side, så det er et
spørgsmål om tid før tingene vender!
Dameholdet har fået en flot start på sæ-
sonen og er stadig ubesejret. Og når det
kniber får de hjælp af de højere magter!
Holdet var således tæt på at lide deres
første nederlag (bagud 0-2) da en ”lille”
tordenbyge kom forbi. Kampen måtte af
sikkerhedshensyn stoppes af kampens
dommer uden de helt store protester fra
ØK lejren. 
Også oldboysholdet kan prale af at være
ubesejret. Så det kører som sædvanligt
godt for de gamle drenge om end sejrene

er af en mere beskeden størrelse end tid-
ligere. Så måske er alderen begyndt at
trykke………

Af nye tiltag...
kan nævnes at 1. holds truppen har fået
træningstøj stillet til rådighed sponseret af
KF TAG v/Keld Forsberg. Ordningen er
flydende og gælder for de 18 aktuelle spil-
lere i 1. holds truppen. Der er tilknyttet en
vaskeordning som spillerne betaler af
egen lomme. 
Fodboldafdelingen har også fået tilknyttet
en massør som er at træffe i klubhuset om
torsdagen. Massøren kan benyttes af alle
medlemmer fodboldafdelingen hvor man
mod en beskeden egenbetaling kan ”få en
omgang”. Den resterende del bliver spon-
seret af Peter Grøn.
Måltips i forbindelse med 1. holdets hjem-
mekampe er en nyhed og tilskuerne har
været med på ideen. De forskelle gæt bæ-
rer også tydeligt præg af at det er rigtige
ØK folk der er på sidelinien. Med andre
ord, ikke mange har ramt rigtig på det se-
neste så lodtrækningsløsningen har været
i brug for at fordele gevinsterne.

Ungdomsafdelingen...
mærker også foråret og på bla. sandkas-
seholdet spirer det frem med kommende
ØK talenter. 21 piger og drenge spiller
bold og leger - så 3 trænere til flokken er
ikke for meget! 
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Poder og mikro holdene er også godt i
gang og her melder trænerne også om fin
tilslutning. 
De øvrige ungdomshold har heller ikke
problemer med at finde spillere. Vi har så-
ledes tilmeldt 2 miniput drenge hold til
årets turnering. Problemet var bare at der
kun var ét sæt trøjer. Med lidt hjælp fra
håndboldafdelingen samt en mere perma-
nent løsning i form af nye spilledragter
sponseret af Diana Lys gør at det i hvert
fald ikke er udstyret de går ned på. 
Lilleput drenge prøver for første gang at
spille 11 mands. Efter en hård start er de
nu ved at komme efter det og årets første
sejr er kommet i hus. 
Miniput-piger og lilleput-piger har indtil vi-
dere klaret sig fremragende og ligger hhv.
på en foreløbig 2. og 1. plads. Lilleput-pi-
gerne endda med max. points og en mål-
score på 37-2!! 
Pige-holdet spiller også 11-”mands” og
har gjort det godt. To sejre er det indtil vi-
dere blevet til senest med 13-0 over
Viborg Nørremarken. 
Drenge, junior og ynglinge spiller alle i år i
HØK-regi. Samarbejdet kører godt og er i
år blevet udvidet med en busordning i for-
bindelse med træning for drenge og junior
holdene. Holger Dyrberg  kører i fast rute-
fart hver mandag og onsdag mellem
Højslev St. - Højslev Kirkeby - Ørslev-
kloster og retur. 

Frivillige hjælpere...
Igen i år har det været muligt at finde de
nødvendige frivillige til de forskellige ar-
bejdsopgaver i fodboldafdelingen. Der er
en mængde frivillige trænere, holdledere,
baneudvalg, kampfordeler m.fl. som alle
yder en stor indsats. Uden dem var det en 
umulighed at give de unge mennesker en
forhåbentligt god oplevelse og vi håber

mange nye frivillige vil melde sig under fa-
nerne når der er behov.

Inspirationsmøde...
Som optakt til sæsonen var alle trænere i
fodboldafdelingen inviteret til inspirations-
møde med sportschefen i VFF, Jan
Østergaard. Der var god opbakning til ar-
rangementet på trods af det foregik søn-
dag morgen kl. 9.00. Hugo Thomsen
havde stillet forsøgskaniner til rådighed i
form af nogle HØK-drenge. Alt i alt en
hyggelig formiddag hvor trænerne fik nye
ideer til den daglige træning.

I de kommende måneder...
løber diverse sommer cups af stabelen. I
juni måned er samtlige ungdomshold til-
meldt Sparbank Vest Cup som i år foregår
i Højslev St. 
Miniput-piger deltager endvidere i Djurs
Sommerland Cup - Lilleput drenge og lille-
put piger i Hinnerup Cup -  piger samt
HØK drenge, junior og ynglinge i Kattegat
Cup.

Fodboldafdelingen...
består pt. af 5 senior hold og 13 ung-
domshold (herunder 5 hold i HØK-regi). Vi
er 123 medlemmer i ungdomsafdelingen
og 75 medlemmer i seniorafdelingen. I alt
198 medlemmer. Det siger sig selv at med
én kampbane og én træningsbane giver
det nogle kæmpe udfordringer mht. træ-
ningstider, afvikling af kampe osv. Vi har
derfor ét stort ønske i fodboldafdelingen:
En ny bane (gerne to) og jo før jo bedre.

God sommer!
På vegne af Fodboldudvalget,
Søren Lysdal
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Håndboldsæsonen 03/04
Sæsonen 2003-2004 er slut, og vi kan
se tilbage på en spændende og begi-
venhedsrig sæson.

Vi har haft mini- og overgangsspillere
med til mange stævner, og 8 hold til-
meldt turneringen. Der har været hold i
både A og B puljer, og alle har spillet
nogle flotte kampe gennem sæsonen.
Drengelilleput vandt deres B-pulje og
gik derfor videre til kredsmesterskab,
hvor de som 2-er gik videre til
NordVestjydsk Mesterskab, og spillede
sig til en andenplads. FLOT GÅET!!

Alle hold har i år deltaget i stævner/cup.
Drengelilleput, drengepuslinge, pige-
puslinge og piger var til Nøvlinge-turne-
ringen ved Ålborg. Herre og dameyng-

linge deltog i Påskecup ved Vojens, og
begge pigelilleputhold og pigepuslinge
var til Hancock Cup i Skive. Ved alle 3
stævner var ØK flot repræsenteret i slut-
spillene. Vi håber at alle både spillere
og trænere har haft nogle gode dage
ved disse stævner – både håndbold-
mæssig og socialt.

Som afslutning på sæsonen var vi på
Herning Isstadion sammen med bad-
mintonafdelingen, hvor alle havde mu-
lighed for at afprøve deres evner på
skøjter. Efter halvanden time på skøjter
blev der serveret pizza og sodavand til
alle, og der blev uddelt diplomer og fair-
play-pokaler. Pokalerne blev tildelt føl-
gende spillere:

Piger: Maria Bode
Dameynglinge: Bente L. Nielsen
Herreynglinge: Jonas Poulsen.

(se skøjtebillederne på side 2)
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Planlægningen af næste sæson er godt
i gang, og vi håber, at kunne stille no-
genlunde de samme hold + måske et
seniorhold.

Til slut vil vi gerne takke alle, som har
hjulpet og støttet os, både med praktisk
arbejde, tidtagning, dommere, penge til
rekvisitter, stævnedeltagelse og trans-
port i bus. Sidst men ikke mindst skal
lyde en stor tak til vor trænere, som alle
har været meget engagerede og har
ydet en flot indsats gennem hele sæso-
nen.

Håndboldudvalget
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ØK’ere til Farsø Cup...
Igen i år deltog badmintonafdelingen
i Sparekassen Farsø Cup 2004

Stævnet blev afviklet i weekenden den
27. og 28. marts. Klubben deltog med
15 unge spillere der var fordelt i tre hal-
ler om lørdagen og så med semifinale-
og finale kampene om søndagen i
Dronning Ingrid Hallene i Farsø. 
Efter lørdagens indledende kampe, stod
det klart at vi var rigtig godt med i semi-
finalerne søndag - nemlig med 4 par i
double.
Stævnet havde deltagelse af over 400
spillere i U11, U13, U15 og U19. Spiller-
ne kom fra hele landet og deriblandt
flere udenlandske spillere.

- Vore spillere fik en masse gode kampe
og afdelingen benyttede stævnet til at
pleje det sociale, idet alle spillere og le-
dere overnattede på Farsø Skole tæt
ved Dronning Ingrid Hallerne, fortæller
Morten Nielsen fra Badmintonafde-
lingen. 
- Vi deltog i fire semifinaler, hvoraf den
ene blev vundet - og dermed havde vi et
par i finalen. Det er vi rigtig godt tilfredse
med, fortæller Morten videre. 
- I  det hele taget har vi haft en rigtig god
sæson med rigtig mange stævner og
dette stævne var så et punktum for
denne sæson. Nu skal vi så samle kræf-
ter til en ny sæson med nye trænere og
forhåbentlig  rigtig mange gode kampe
og resultater.

Resultater fra Farsø Cup:
Jacob Mortensen og Thomas
Rasmussen sikrede sig en 2. plads i
herredouble, U13C. Kampen blev af-
gjort i en tæt 3 sæts finale, som sagtens
kunne have været faldet ud til fordel for
de dygtige unge spillere. Det skal be-
mærkes at Jacob og Thomas er nyop-
rykket i C-rækken - hvilket sætter resul-
tatet i relief.
Malthe Markussen fik en 3. plads i
samme kategori, U13 C, med en X-
makker fra Fjerritslev. Malthe blev des-
uden puljevinder i single.

Der blev fulgt godt med
i spillet på sidelinien...
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Det blev endvidere til en 3. plads til
Marianne M. Nielsen i U13 A, ligeledes
med sin X-makker, Stine Raugaard fra
Herning.
I U15 A sikrede det sammentømrede
double par Emil Jacobsen og Søren
Madsen sig ligeledes en 3. plads.
En af vore ”små” spillere, Andreas
Hørup, havde valgt at stille op i U11 C,
selvom han er D-spiller. Det havde
åbenbart ingen betydning, for Andreas
blev puljevinder i herresingle. 

Alt i alt flotte resultater fra sæsonens
sidste stævne. 
En rigtig god weekend for spillere og le-
dere fra Ørslevkloster – tak skal lyde til
forældre for kørsel, opbakning og hjem-
mebag - som var med til at gøre denne
weekend - og hele sæsonen - til en god
oplevelse.

Afslutningen
Sammen med håndboldafdelingen gik
afslutningsturen til Herning Isstation,
hvor der var mulighed for at afprøve
vore færdigheder på et par skøjter...! En
hyggelig eftermiddag hvor nogen ikke
nåede længere end til rækværket!
Som rosinen i pølse-enden afsluttedes
dagen med pizza og sodavand. Her
skulle også uddeles gaver til trænere,
trøjer til årets spillere mv. Årets spiller-
trøjer gik for første gang nogensinde til
tre piger - nemlig Marianne, Marianne
og Rikke... Til lykke til dem!
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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 marts 2004:

nr. 71 - 200 kr.

nr. 30 - 100 kr.

nr. 100+62+4+45 - 30 kr.

Trækning i april 2004:

nr. 21 - 200 kr.

nr. 44 - 100 kr.

nr. 5+39+12+3 - 30 kr.

Trækning i maj 2004:

nr. 94 - 200 kr.

nr. 54 - 100 kr.

nr. 81+28+85+9 - 30 kr.

Afslutningen i skøjte-
hallen var samtidig den
sidste chance for at
tage afsked med Keld
Burchart, badmintonaf-
delingens træner de
sidste to år. Vi siger tak
for kampen til Keld og
siger samtidig velkom-
men til den nye træner
for næste sæson,
Søren Ryevad.
For nogle af vore “æld-
ste” spillere er Søren
Ryevad ikke et nyt be-
kendtskab. Hvem hus-

ker ikke den forry-
gende opvisningskamp
til ØK-mesterskaberne
i 2001, hvor davæ-
rende træner Søren
Fly måtte se sig slået i
en single? Har I glemt
hvem vinderen var - så
mød ham som træner i
næste sæson !
Afdelingen er ved at
“lave strøm” til en ny
sæson - vi starter op i
september måned som
vi plejer. Mere herom i
næste ØK-NYT!

Goddag og Farvel...

Badmintonafdelingens 
nye træner Søren Ryevad
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Judo turnering i ØK...
Lørdag den 15. maj holdt Ørslevkloster
IF en judo turnering for børn og unge. 

Tanken er at give begyndere en mulig-
hed for at kæmpe mange kampe med
lige modstandere under konkurrence-
mæssige forhold, men i trygge rammer. 

For mange af børnene var det allerfør-
ste gang, de skulle stå på måtten mand
mod mand (og pige) for øjnene af en li-
censdommer og tilskuere. 
Og de medrejste 
forældre var nok
lige så nervøse
som børnene selv.

Men under kyndig ledelse af den rutine-
rede judodommer Søren Christensen fik
alle en fin indsigt i, hvordan man ge-
bærder sig på måtten og mod på fremti-
dige stævner og kampe. 

Der deltog et par nordjyske klubber
samt de lokale judoka fra Skive og
Ørslevkloster, som klarede sig fint.

Det blev til guldmedaljer til Jonas Fihl
og Oliver Krogh. Sølvmedalje til 

Henrik Kristensen. Bronze til 
Mikkel Kalhave og Olav 

Smidt-Jensen. Diplomer til 
Christian Mølvadgaard

og Peter Kalhave.
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Vi har igen fået liv i ØK’s hjemmeside,
som har adressen

www.oerslevkloster-if.dk

Her kan du bl.a. finde:

● kamptidspunkter
● kampresultater og -referater...
● nyheder i ØK-IF...
● kontaktpersoner og udvalg...
● praktisk information...
● øvrige sportsnyheder...
● og meget mere…

…ja, faktisk kan du også 
læse ØK-Nyt via 
hjemmesiden.

Hjemmesiden er til for DIG, så du hele
tiden kan følge med i hvad der sker i din
idrætsforening.

Vi modtager meget gerne fx kamprefe-
rater, billeder, stævne-information eller
andet materiale, som ønskes lagt ud på
hjemmesiden. 
Materialet bedes sendt på mail til:
kurt@crone.dk

ØK’s hjemmeside...



Mor/far/barn holdet 2003/2004
fotograferet før opvisningen i marts...

DEADLINE ØK-NYT 15. AUG.


