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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
Kirsten Ryttergaard Badminton Tlf. 9753 8005

Redaktion: Thorbjørn Madsen 9753 8675
Kirsten Ryttergaard 9753 8005

Deadline for næste nr.: 15. maj 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

Store hoppedag...
Onsdag i vinterferien var der inviteret til store hoppedag i Ørslevkloster Hallen. Der
var opstillet en meget stor og en lidt mindre hoppepude, som begge blev flittigt
brugt. Dørene blev åbnet kl. 14 - men allerede kl. 13 ventede de første børn uden
for hallen!
Ca. 200 børn havde taget deres forældre eller bedsteforældre med i hallen - og i
cafeteriet blev der serveret gratis saftevand, kaffe og kage til alle - kagen slog dog
ikke helt til...
Dagen forløb som planlagt og kl. 17, da luften skulle af puderne, var der mange
børn til at hjælpe. Tak til alle hjælpere - store som små!
Arrangementet må betegnes som en succes - og efter mange opfordringer om en
gentagelse, håber vi at det kan lade sig gøre i næste vinterferie.

- se billederne på side 2
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Deltagerne ved 

stævnet i Aalborg.

” G a m l e  d a g e ”
G a m l e  b i l l e d e r ,  a v i s u d k l i p ,  n o t a t e r  o g  p r o t e k o l l e r  d e r  h a r  

r e l a t i o n  t i l  Ø r s l e v k l o s t e r  I d r æ t s f o r e n i n g  s ø g e s .

O g s å  g e r n e  f r a  f ø r  s a m m e n l æ g n i n g e n  a f  H a l d  o g  L u n d  i d r æ t s f o r e n i n g e r .

J e g  v i l  g e r n e  t a g e  k o p i e r  a f  a v i s u d k l i p  o g  b i l l e d e r  

-  o g  l e v e r e r  a l t  t i l b a g e  i  s a m m e  s t a n d .

Jeg  v i l  også  ge rne  hø re  gode  h i s to r i e r  f r a  “gamle  dage” .

Kontak t  ven l igs t  Joan  Skovgaard ,  t l f .  9753  8128
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Gymnastik-
afslutning

Fredag den 12. marts kl. 18.30
i Ørslevkloster Hallen

6 hold gymnaster samt 1 judohold vil give opvisning.
Efter opvisningen er der fælles kaffebord.

Entre:
Voksne - opvisning - kaffe og brød kr. 40,00

Voksne - kun opvisning kr. 25,00
Børn - ikke aktive kr. 20,00
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Håndboldsæsonen...
ØK’s pigespillere 
til Liga-træning i
Silkeborg/Voel

I efteråret deltog vi i lodtrækningen om
kamptøj til vort pigehold fra EnergiMidt.
Vi var heldige og var i september invi-
teret ned og se Silkebog/Voel spille
mod Kolding IF, hvor træner Søren
Odgaard fik tøjet overrakt i pausen.
Blandt de 30 hold som fik tøj, blev der
udloddet et håndboldskoledag til 2
hold. Man skulle skrive et brev til
EnergiMidt, med en begrundelse for,
hvorfor lige netop vores hold skulle
vinde denne oplevelse - pigerne må
have argumenteret flot - for de skal den
6. marts til Liga-træning hos
Silkeborg/Voel.
De skal først overvære trænerens op-
læg og selve træningen, dernæst spise

frokost med træner samt spillere - og til
sidst skal de selv på banen og trænes
af Silkeborg/Voels træner og spillere.
Vi håber pigerne får en god og ople-
velse igen - og en lærerig dag!

Seniorhåndbold 
i ØK fra næste sæson

Fra sæsonen 2004/2005 forventer vi at
kunne stille et dame-senior hold igen.
Vi håber i den forbindelse at der går
nogle “gamle” spillere rundt, som
kunne tænke sig at komme igang igen.
For at få overblik over hvor mange spil-
lere der er til dette hold, vil vi meget
gerne have tilkendegivelser fra interes-
serede spillere. Så går du rundt og har
lyst til at spille håndbold må du meget
gerne ringe til Nina Nielsen, tlf. 9753
8057 eller Helle Jessen, tlf. 9753 8068.
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Håndboldtrænere søges!
Vi er i øjeblikket ved af finde trænere til sæsonen 2004/2005. Mange af vore

nuværende trænere fortsætter - men vi mangler nogle “nye” ansigter.

Vi tilbyder alle vore trænere kurser, så man kan blive rustet til opgaven
og om muligt er der to trænere til hvert hold - så man ikke er alene 

og 100% afhængig af at skulle deltage i alle træningsaftener og kampe.

Vi kan bruge hjælp på alle plan 
- har du lyst til at arbejde med håndbold, børn og unge 

- så kontakt Kirsten Jakobsen, tlf. 9753 8717

Flere nye
spilledragter

Vi har igen været heldige og finde 
sponsorer til spillertøj, fortæller en glad
Kirsten Jakobsen.
Vi siger tak til de to lokale sponsorer,
Skals Regnskabsservice og PJ Auto, 
som har foræret klubben et nyt flot 
sæt spillertøj.
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19 klubber, med ikke mindre end 134
spillere, havde tilmeldt sig ØK-OPEN 2004.
For første gang nogensinde stod ØK som
arrangør af et pointgivende stævne under
Dansk Badminton Forbund - og det bliver
helt sikkert ikke sidste gang.
Nerverne sad godt nok uden på trøjerne
den sidste uges tid op til stævnet - for
mange måneders planlægning og spekula-
tioner skulle jo gerne munde ud i et resul-
tat vi kunne være tilfredse med. Men det
var helt uden grund vi var nervøse! Det
hele kørte på skinner - og spillere, forældre
og arrangører havde en kanon-weekend.

U13-spillerne mødte op lørdag morgen og
søndag morgen var det U15-spillernes tur.
Så mange kampe på samme 
dag betød at vi ikke 
helt kunne 
overholde 

tidsplanen. Men det blev taget med højt
humør. Rækkerne blev spillet færdig
samme dag, så det betød at vi ikke skulle
sørge for overnatning. 

Ud over medaljer og præmier til vinderne,
blev der også spillet om en vandrepokal.
Og der blev livligt fulgt med i hvor i landet
pokalen skulle hen. Efter søndagens kampe
kunne vi dog konstatere, at ØK-spillerne
havde vundet flest kampe - og at pokalen
dermed blev på egne hænder.

Badmintonafdelingen vil gerne sige tak til
alle der på en eller anden måde har hjulpet
os med at gennemføre dette stævne..

En speciel tak skal lyde til Jette Andersen,   
der i høj grad var med til at gøre

ØK-hallen populær med 

ØK-OPEN 2004
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friskskrællede gulerødder, sportsboller og
frikadeller på spyd.

En tak skal og så lyde til vore 
sponsorer - uden jer havde vi ikke 
kunnet gennemføre ØK-OPEN 2004:
Sparbank Vest, Hald-afdelingen
Hancock Bryggerierne, Skive
BDO Scanrevision, Skive
Yde - Økonomilageret, Skive
Nykredit, Skive
Sportmaster, Skive
I·B·F, Ikast
Taarupgaard Ungdomsskole
Hald Murer - Henrik Rasmussen
Nr. Søby VVS, Nr. Søby
Deloitte, Viborg
Højgård plante- og løgavl
Kaj Ove Madsen, Skive
Hartly & Møller, Viborg
FFU og ØK’s Venner

Medaljetage fra ØK:
HD U13B - Emil Rasmussen 

med X-makker - Bronze
HD U13B - Mads Eriksen

med X-makker - Bronze
DS U13B - Marianne Nielsen - Sølv
DD U13B - Marianne Nielsen

med X-makker - Guld
HD U13C - Malthe Markussen

med X-makker - Bronze
HS U13D - Rasmus S. Sørensen - Sølv
HS U13D - Mikki M. Iversen - Bronze
HD U13D - Thomas Rasmussen og

Jacob Mortensen - Guld
HD U13D - Mikke M. Iversen og

Rasmus S. Sørensen - Sølv
DS U13D - Marianne H. Jensen - Sølv
HS U15A - Nicolai Gori Poulsen - Guld
HS U15A - Emil Jakobsen - Bronze
HS U15A - Jimmi Jakobsen - Bronze
HD U15A - Nicolai Gori Poulsen og

Jimmi Jakobsen - Guld
HS U15B - Jeppe Rasmussen - Guld
HD U15B - Christian Andersen og

Jeppe Rasmussen - Sølv
HS U15C - Rasmus Balling - Guld
HS U15C - Jacob S. Sørensen - Sølv
HD U15C - Rasmus Balling og

Jacob S. Sørensen - Guld

- se flere billeder på side 15
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Så er det tid at komme op af lænestolen 
og ud af vinterdvalen... få frisk luft ved at spille

DAME-FODBOLD
Nu starter sæsonen igen 

- også i år med 11-mands fodbold.
Det er sjovt, god motion og socialt samvær.

Har du lyst - så hold dig ikke tilbage.
Er du flyttet til området, er her en god chance 

for at lære andre at kende.

Træningsstart var lørdag den 21. februar -
herefter trænes hver onsdag kl. 19.00

Træner er Kim Nielsen, tlf. 9753 8057
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Legepladsen...
Legepladsen på ØK-Stadion er ved at være færdig. Vi mangler at jævne det sidste
sand ud, men der er endnu ikke dukket nogen stærke folk med skovle op, som kan
færdiggøre projektet. Vi mangler at male legehuset, lave sandkassen færdig og
plante bunddække.
Legepladsen var ikke blevet til noget uden økonomisk hjælp fra Landsbyfonden,
FFU og ØK’s Venner.
Da vi havde pengene var vi nødt til at alliere os med frivillige hjælpere, som i regn
og blæst bruge mange fredag eftermiddage på at lave legepladsen - til glæde for
de lokale børn.
Vi synes godt om resultatet - og håber at børnene synes det samme. Vi opfordrer
nu alle der benytter legepladsen, til at være gode ved tingene, så stedet forbliver i
god stand i mange år.
Det er planen at vi i foråret vil holde indvielse 
af legepladsen, se opslag senere.

Legepladsudvalget
Laila Rafn og Joan Skovgaard
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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 - Ulrik & Bent - Dorthe

Trækning i januar 2004:

nr. 76 - 200 kr.

nr. 43 - 100 kr.

nr. 48+41+10+99 - 30 kr.

Trækning i februar 2004:

nr. 66 - 200 kr.

nr. 25 - 100 kr.

nr. 15+86+20+97 - 30 kr.

Generalforsamling
i ØK’s Venner

afholdes i mødelokalet i ØK-Hallen
mandag den 22. marts kl. 19.30

Alle er velkommen
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Sidste nyt fra judo...
I sne og slud drog et stærkt reduceret mandskab (pga. influenza) til ungdomsturne-
ringen i Dronninglund den 25. januar 2004. Udover diverse nordjyske klubber, var der
deltagere fra Skive, Glyngøre, Holstebro og Ørslevkloster. 120 judoka var i løbet af
denne lørdag på måtten. Efter den obligatoriske vejning startede de lette vægtklas-
ser -25 kg for at slutte af med de tungeste klasser.
Jonas Fihl, Oliver Krogh, Troels Møller Pedersen og Helena Møller Pedersen repræ-
senterede ØK - og dette på bedste vis. Jonas lagde ud med sine kampe i -30 kg klas-
sen. Trods en fin indsats kom han til sin fortrydelse desværre ikke videre i sin pulje.
Som følge af omrokeringer i grupperne måtte Helena i kamp uden opvarmning og se
sig slået af en svagere modstander i allerførste kamp. Anden kamp vandt hun klart,
mens hun i tredie kampe førte med wazaari indtil få sekunder før slut. Et øje-bliks
uopmærksomhed kostede hende imidlertid sejren, hvilket hun naturligvis ærgrede
sig godt og grundigt over. Helena fik en bronzemedalje med hjem.
Troels var for første gang tilmeldt i -73 kg klassen, men blev rykket op i -81 kg, hvor
også klubkammaraten Oliver skulle kæmpe - efter den gode julemad eller styrketræ-
ning?
Efter indledende kampe mod andre modstandere, som ikke havde skyggen af
chance mod disse stærke og teknisk gode kæmpere, mødte de to klubkammerater
hinanden i kampen om guldmedaljen. Troels trak det længste strå, mens Oliver
kunne hjembringe en flot sølvmedalje.

Den 5. februar var der judo-gradueringsprøve i ØK-hallen. Indstillet til orange bælte
var denne gang Helena Møller Pedersen og Oliver Krogh.
Til orange snip Gorm og 
Olav Smidt-Jensen.
Til gul snip Peter og
Mikkel Kalhave. Alle bestod.
Til lykke med det!

Der er stadig træning 
for drenge og piger
torsdag fra 
kl. 16.30 - 17.45 i ØK-hallen.



Hovedsponsor:14



Hovedsponsor: 15

Glimt fra 
ØK-OPEN 2004...

Se flere billeder 
i ”glasburet”
i hallen...

Ud over ØK-OPEN 2004, har bad-
mintonspillerne været til et væld af
stævner rundt i danmark med gode
resultater og placeringer. 
Til DGI-Nordvest Mesterskaberne blev
der hevet flere medaljer med hjem.
Nævnes skal at Marianne Nielsen,
Mads Eriksen, Jacob Mortensen og
Thomas Rasmussens guldmedaljer
betyder at de skal til landsmesterskab.
Til lykke med det!

Sæsonen er langt fra slut. Foran
spillerne ligger der ud over ØK-
mesterskaberne den 21. februar,
stævner i Støvring, Ikast og ikke
mindst stævnet i Farsø. Igen i år

arrangerer afdelingen en over-
natningstur til Farsø Cup og 
håber selvfølgelig at så mange 
som muligt har lyst til at deltage.      
Stævnet er givende både 

spillermæssigt og socialt.



DEADLINE
ØK-NYT 
15. MAJ.

Et lille hip
fra redaktionen....
Hvis du gerne vil have 
fotos (papir) retur efter
gengivelse i ØK-NYT, 
så husk navn og 
adresse bagpå.

Stemningsbilleder fra “Brag i Hallen” i febr. måned...


