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Kommende Arrangementer:
Julebanko 27/12-15 og 3/1-2016 begge dage kl. 13.30
Håndboldstævne søndag den 19 juni 2016
Loppemarked 20.-21. august 2016
Lageret er flyttet til Fuglsøvej 3 i Stenvad (hos Anne Marie)
KVIK/Ramtens klubblad 3/2015
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Håndboldstævne 21 juni 2015
Så skulle vores årlige håndboldstævne løbe af stablen.
Lørdag blev brugt til at kridte de 4 baner op, få checket el, T-shirt og det
der skulle sælges i boderne.
Der kunne godt have være flere hold med fra DGI og de øvrige klubber,
da forarbejdet jo er lige stort, om stævnet varer 5 eller 8 timer.
Igen i år var skurvognen lånt af Nyborg Sørensen, og igen i år blev kampene styret af Jørgen. En stor tak til jer.
Dagen forløb uden uheld, så Røde Kors damernes hjælp var der ikke så
meget brug for, men alligevel skal de have en stor tak, ligeså alle andre
der hjalp.
Sportslig var der ingen trøjer (som var præmien) til nogle af holdene fra
Kvik/Ramten. Vi havde et børnehold, 2 herrehold og 1 damehold med.
Vi håber på større opbakning næste år, men en hyggelig dag var det, og
det var et fantastisk håndbold vejr.
Anne Marie Melin
Vinderne ses på side 7 og 8
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Nr.1 u/10 piger Vivild

Nr.1 u/12 piger Åstrup/H.

Nr. 1 u/14 piger Åstrup/H.

Nr.1 u/12 dr, Åstrup/H.
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Nr. 2 u/10 piger Nørager

Nr. 2 u/12 piger Vivild

Nr. 2 u/14 piger K.P.I.

Nr.2 u/12 dr. Nørre
7

Nr.1 i/16 dr. Nørre Djurs

Nr.2 i/16 dr. Thorsø

Nr. 1 Dame 2 B65/Fjorden

Nr. 2 Dame 2 Kvik/Ramten

Nr. 1 Herre 2 Nørre Djurs

Nr. 2 Herre 2 Kvik/Ramten

Nr 2 Dame 1 Nørre Djurs
nåede desværre ikke at
blive fotograferet, men
også tillykke til dem.
Nr. 1 Dame 1 Auning
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Petanque’s aktivitetskalender 2015
Juleafslutning onsdag 25.nov kl 15
Ansvarlig: Selma, Torben og Annelise
Klubmesterskabet i petanque
Vi startede kl. 10 med kaffe, rundstykker og en lille en til halsen. Undertegnede drikker ikke spiritus, så min strategi gik
ud på at lade de andre tage godt for sig af retterne.
Det virkede tilforladeligt, da jeg efter to kampe havde vundet
begge, så det var alt sammen godt nok, indtil jeg opdagede,
at Erling og Henning begge havde vundet 13 - 0 i begge
kampe. Nå, jeg lå godt i svinget, men vi manglede stadig en
kamp. Der blev jeg godt nok sat på plads! Da jeg der tabte
13 - 0, så jeg så mine chancer forsvinde ud i horisonten.
Resultatet blev som følger:
1. pladsen Erling Johnsen
2. pladsen Henning Schnoor
3. pladsen Lis Nova
Vi afsluttede med en
gang smørrebrød, hvor
stemningen var i top, så
nederlaget blev hurtigt
glemt
Et fint arrangement,
som Selma og Erling
stod for.
Annelise
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Singlemesterskab
Da vi først havde programsat singlemesterskabet, den dag
jagten på dyr gik ind, måtte vi udsætte det til den 22 juli. Der
var et godt fremmøde, så det var jo dejligt. Vi startede midt
på eftermiddagen med kaffe og kage. Derefter gik vi i gang
med at spille. Der blev gået godt til den, da ingen ville tabe,
hvis det kunne undgås, hvad det jo ikke kunne for alle. Der
blev spillet 3 kampe. Derefter talte resultatet jo sit tydelige
sprog.
1. pladsen gik til Tove Schmidt
2. pladsen gik til Erling Johnsen
3. pladsen gik til Steen Hougaard
Efter præmieoverrækkelsen fik vi smørrebrød. Vi hyggede
os til et stykke tid ud på aftenen. Et godt arrangement, som
Mona og Henny Hansen stod for.
Lis Madsen var fotograf.
Annelise
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af
skilt det første år).
Henvendelse til:
Daniel Andersen
Leo Press

Tlf. 2257 6257
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 2, vi har indtil nu.
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Kvik/Ramtens Loppemarked 2015
Så er årets loppemarked overstået.
Det blev en fantastisk weekend. Fredag aften blev teltene
stillet op, efter at vi først havde søgt byggetilladelse, noget
nyt, der er kommet fra kommunen. Efterhånden er det en
flok erfarne mennesker, der stiller telte og boder op, så det
tager ikke så lang tid, men vi skal jo også nå det, før det bliver mørkt. En stor hjælp var det også, at Jan Skov havde
slæbt alle materialer frem.
Så kom lørdag morgen med morgen kaffe og fordeling af folk
til bilerne; den del havde Jytte styr på. En kæmpe tak til de,
der sponsorerede bilerne til at hente ”lopperne” i.
Der var mange ting at hente, såvel fra folk som havde ringet,
som fra vores ”magasin”.
Vi havde mange hjælpere til at modtage effekterne, så bilerne blev hurtigt tømt, når de kom kørende med loppesager,
og så afsted igen. Pia og Jonna sørgede for mad til os, for
”uden mad og drikke, dur heltene ikke”.
Da der ikke var flere lopper at hente, begyndte vi finpudsningen. Nogle ting skulle vaskes, andre skulle sorteres, og vi
sorterede ting ekstra godt, så de blev nemme at finde for de
ivrige købere.
Så skulle nogle af os hjem og bage kage til kageboden; herefter tidligt i seng for at være klar til den store dag.
Morgenkaffe ude i solskinsvejr, skønt; og så fordeling af folk
til salgsstederne, og den allersidste finpudsning. Så var der
tidlig frokost, så vi var klar til at åbne kl. 12.
Hold da op, hvor blev jeg overvældet, se videoen på hjemmesiden -den er sjov!
Vi var rigtig mange hjælpere, både til salg af øl, vand, is, pølser, slik, tombola m.m. - OG lopper.
Tusind, tusind tak for hjælpen. Det er skønt med den store
opbakning; det er bestemt også dejligt, når vi skal køre rester på lossepladsen.
Teltene og boderne skulle ned igen, og Jonna og Pia lavede
16
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dejlig aftensmad til os, da vi var helt færdige med alt. En
skøn weekend, hvor vi godt trætte kunne nyde det fantastiske resultat. Aldrig før har vi tjent så mange penge.
Vejret var også perfekt, høj sol hele dagen.
En stolt formand kunne sænke flaget, som havde blafret hele
dagen.
Anne Marie Melin
Vi reklamerede for loppemarkedet fra midt i juli måned.
Fredag den 21. august startede det med rejsning af vore telte og i år med et fantastik vejr alle 3 dage

Fredag aften blev begge telte og boder
opstillet. Jeg tror, at der var mødt 14,
så vi var færdige til mørkets frembrud

KVIK/Ramtens klubblad 3/2015

17

Både lørdag og søndag startede vi med kaffe og rundstykker, solen skinnede fra en skyfri himmel, og humøret var højt
Jeg tror, at
i år blev der
gjort ekstra
meget ud
af rengøringen, og når
så solen
skinnede
fra en skyfri
himmel,
kan vi se,
at dette kan
svare sig,
det ses på
resultatet.
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John og Daniel forsøger at få et
overblik over elektronikafdelingen, hvor de stod for salget.
De forskellige effekter bliver afprøvet, om de kan spille, eller
der er lys i pæren, så man har
salgsargumenterne i orden,
hvilket er med til at give et godt
salgsresultat.
Jeg synes, at det er sjovt at være med og hjælpe til loppemarkedet. Jeg sælger ikke tingene, men hjælper til i tombolaen og med salg af sodavand og øl. Karin er der også, og
hun har inden fundet de mange præmier frem og gjort klar.
Hvert år er der nogle gode ting, som man kan vinde – og det
er dejligt, at kunne overrække præmierne til nogle, der bliver
glade for det.
Der kommer mange i løbet af eftermiddagen, så der er travlt,
og tiden går hurtigt. Jeg kender efterhånden mange, så jeg
får også grinet og snakket en masse, så det er ikke kun
hårdt men også Mega sjovt og hyggeligt.
I år ”vandt” jeg en hængekøje – med lidt hjælp. Den skal jeg
rigtig nyde næster år – den venter på at blive taget i brug.
Ja – jeg regner også med, at jeg hjælper næste år – og håber, at jeg igen vinder noget.
Sille

Al det tøj vi fik ind, blev
sorteret, så det, som ikke
var i ordren, blev ikke vist
frem, men gik videre til
dem, som hentede vores
restlager.
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Kampprogram for Kvik/Ramten

Periode: 20-10-2015 til 31-12-2015
Dag

Dato

Kl.

Ræk

Hjemmehold

Udehold

Søn

25.10

13:00

S.4.H

Kvik/Ramten

IF Mols 2

Søn

25.10

14:00

S.3.H

Kvik/Ramten

IF Mols

Søn

25.10

15:00

S.4.H

Kvik/Ramten

Åstrup/H.-GIF

Lør

31.10

17:20

S.3.H

Nørre Djurs

Kvik/Ramten

Søn

1.11

11:45

S.4.D

Kristrup BK

Kvik/Ramten

Søn

8.11

11:50

S.3.H

Åstrup/H.-GIF

Kvik/Ramten

Søn

8.11

14:00

S.4.D

IF Midtdjurs

Kvik/Ramten

Søn

8.11

16:00

S.4.H

IF Midtdjurs

Kvik/Ramten

Tir

10.11

20:15

S.4.D

Kvik/Ramten

IF Midtdjurs

Søn

15.11

14:00

S.3.H

Kvik/Ramten

Åstrup/H.-GIF

Søn

15.11

15:00

S.4.H

Kvik/Ramten

IF Midtdjurs

Ons

18.11

20:00

S.3.H

Trustrup-Ålsrode

Kvik/Ramten

Søn

22.11

14:00

S.4.D

Kvik/Ramten

Åstrup/H.-GIF

Søn

22.11

15:00

S.4.H

Kvik/Ramten

IF Ådalen

Søn

29.11

12:55

S.4.H

Nørre Djurs

Kvik/Ramten

Søn

29.11

16:00

S.4.D

Vivild IF

Kvik/Ramten

Ons

2.12

20:30

S.4.H

Åstrup/H.-GIF

Kvik/Ramten

Søn

6.12

14:25

S.3.H

IF Mols

Kvik/Ramten

Søn

6.12

15:30

S.4.D

IF Mols 2

Kvik/Ramten

Søn

13.12

14:00

S.4.D

Kvik/Ramten

Kristrup Bk

Søn

13.12

15:00

S.3.H

Kvik/Ramten

Nørre Djurs
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Dommerbord før ombrydning til jul for sæson
2015/16
Dag

Dato

Kl.

Ræk

Modstander Dommerbord

Søn. 25.10. 13.00 S.3.D IF Mols

Helge Nørgaard

Søn. 25.10. 14.00 S.3.H. IF Mols
Åstrup/H.
Søn. 25.10. 15.00 S.4.H. GIF

Tina & Iben
Flemming & Morten

Tirs. 10.11. 20.15 S.3.D Midtdjurs
Åstrup/
Søn. 15.11 14.00 S.3.H. H.GIF

Serie 4 herrer
Ronja & Oline

Søn. 15.11

Ronja & Oline

Søn. 22.11

15.00 S.4.H. Midtdjurs
Åstrup/
14.00 S.3.D H.GIF

Kasper & Mikkel

Søn. 22.11

15.00 S.4.H. Ådalen

Kasper & Mikkel

Søn. 13.12. 14.00 S.3.D Kristrup BK Rene Johanson
Rene & Marlene
Søn. 13.12 15.00 S.3.H. Nørre Djurs Bjørn
Her er så planen for, hvem der skal sidde ved dommerbordet
til hjemmekampene i første halvdel af sæsonen. Husk at møde op i god tid før kampen, mindst 15 min før kampstart. Er
du i tvivl om, hvordan uret fungerer så spørg til træning gangen før, så du kan møde op forberedt.
Kan du ikke den dag, du er blevet sat på, så er det dit ansvar
at finde en anden. Udeblivelse honoreres med en bøde straf
på 200 kr. Hvis du bytter, bedes du give besked om, hvem
du har byttet med til Laila Johanson 24252093 senest dagen
før.
Laila
KVIK/Ramtens klubblad 3/2015

21

Kvik/Ramtens
nye spilledragt.
Sponsor serie 3 herrer
Old Games Pub i Grenaa
Sponsor serie 4 herrer
Motorcentrum i Ørum
Sponsor serie 4 damer
Ungstrup VVS i Fjellerup
Og Papirgården Grenaa
I samarbejde med
Intersport i Grenaa

22
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TIDTAGNING
Det er en kæmpe hjælp for bestyrelsen, at I spillere hjælper
med at tage tid, når der spilles kampe. Det er faktisk nødvendigt for at få afviklet hjemmekampe.
DERFOR vil jeg lige præcisere reglerne.
Mød op i god tid – altså 10 min. før du skal tage tid. Hvis du
ikke kan, den dag du er sat til det, må du selv finde en afløser og meddele det til Laila, der står for tidtagerplanen.
Hvis du ikke kommer for at tage tid og ikke finder en afløser,
har vi i bestyrelsen bestemt, at det koster 200 kr. i bøde, fordi det er sløseri.
Bestyrelsen lover så til gengæld:
1. at hænge tidtagningsplanen op i god tid, så det er muligt at finde en eventuel afløser.
2. Oplysningen kommer i hallen og på hjemmesiden.
3. Ting, der skal bruges til tidtagerbordet, er til stede
4. Der er en manual til tidtagerbordet
Kenneth viser hellere end gerne igen, hvordan bordet virker,
så prøv det til træning.
Hilsen Anne Marie

KVIK/Ramtens klubblad 3/2015

23

Vejle tur 2015.
Vi mødtes ved ØAC kl. 17.30. Da alt og alle var blevet pakket, gik bussen til Toubro hallen.
Vi havde i år valgt at køre sammen med Trustrup Ålsrode IF,
så bussen kunne fyldes op.
Der var sket en lille fejl, så bussen næsten ikke kunne have
alle spillerne med, men det gik, da noget af bagagen blev
most ind i bussen. Vi havde ikke kørt ret langt, før Peter og
et par stykker mere syntes, de skulle underholde med musik
og sang (larm).
Vi holdt en lille tisse pause, da vi havde kørt halvdelen af turen.
Fredag gik med indkvartering og hygge.
Lørdag kl. 10.15 spillede vi første kamp; den blev hård, og vi
tabte med 7- 27; det var mod Snif, der normalt spiller serie 2
og er bare bedre på næsten alle pladser.
Så var vi kommet i gang; Næste kamp var kl. 14. Det var
mod Ørum If. Det var en lige kamp, hvor vi desværre tabte
14-13.
Lørdag aften var der fest, som der plejer. Det var hyggeligt
og sjovt.
Søndag havde vi første kamp kl. 9.30; den vandt vi stort (2910), så det var dejligt.
Da første kamp var forbi, skulle vi skynde os over og gøre
værelset rent. Alle gav et nap med, så vi kunne aflevere til
tiden kl. 11.
Anden kamp var kl. 12.45. Det var også en hård kamp mod
Nielstrup Voldum, der normalt spiller i serie 1.
Vi gav den max gas og fulgte godt med, men til sidst kunne
vi ikke mere og tabte 16 -21.
Godt kæmpet drenge.
Tak for en rigtig hyggelig tur. I er super sjove og hyggelige at
være af sted med.
Hilsen Jan.
Billederne må vi undvære, da de ikke er tilgået udvalget!
24
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Serie 4 damer

Så har vi lige startet en ny sæson, Daniel Andersen er fortsat vores hæder kronede elite træner. Han kan aktivere helt
op til 15 damer pr. træningsgang, så kom bare an. Vi har
endnu ikke set det fulde potentiale, da det godt nok har været sløvt med frem mødet! Tag lige og giv træneren lidt bedre
arbejdsvilkår, piger! Dvs. meld ud, om du kommer til træning.
Det kan godt være, du i en periode er forhindret i at komme,
så skriv eller ring til ham med det samme. Vi skylder altså
hinanden at bakke lidt mere op om holdet, så vi kan være
mindst 9 skadesfrie og spilleklare spillere til kamp hver gang.
Det burde være muligt med de tilbage meldinger, han har
fået fra os om, at vi er klar til denne sæson. En gulerod til
Jer, der ikke har været her endnu: Vi har fået nye trøjer. Klub
farverne på trøjerne er, som andre har nævnt, blevet ændret
fra hvid til turkis, og shortsene er blevet sorte. Vores nye
sponsorer er Papirgården og Ungstrup VVS. Vi indvier dem
den 4/10 kl. 16.00 mod Vivild.
Vi har lige været i Vejle til stævne. Vi fik spillet nogle hæderlige træningskampe. Den først dag troede vi, at det bare var
helt ad H til, men fik så at vide, at det havde været serie 2
hold, vi havde mødt. Set i det perspektiv så var indsatsen
helt ok.
Dagen efter mødte vi 2 serie 3 og 4 hold og med en meget
smal trup og trætte spillere, så gik det også ok.
Vi er klar til kampstart søndag 4/10.
Kunne du tænke dig at spille
håndbold med en flok unge og
gamle tøser, der både kan kaste
og gribe en bold, og tja indimellem får vi den da også i mål, så
kom og mød os. Vi træner sammen med en flok helt igennem
hæderlige drenge, (nemlig vores
herrer) hver tirsdag fra kl. 20.00
Sponsor Ungstrup VVS & Papirgården
til 21.30
S.4.d. v/Laila
KVIK/Ramtens klubblad 3/2015
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Bjarne’s Olie v/Bjarne Jensen har solgt sin forretning til
DCC Energi, men ring trygt til dem på 70 10 20 10, så kommer Bjarne med olien, godt nok i en gul bil

26
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00
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Ramten Borgerforenings program
2015/2016

6. december 2015
Juletræsfest i klubhuset

Vi afholder juletræsfest med lidt jule-kagebagning, juleklip
før dans om juletræet og besøg af julemanden. Der serveres
kaffe, the, saftevand og æbleskiver.
Entre 15 kr. pr. person.

13. februar 2016
Fællesspisning

Vi gentager succesen fra sidste år med Mortens gode mad
og inviterer til fællesspisning i klubhuset. Husk derfor allerede nu at reservere denne dag.
Entre 100 kr. voksen – 45 kr. pr. barn

14. februar 2016
Fastelavn

Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte samt til kattekonge og kattedronning. Der serveres
fastelavnsboller, kaffe, the og saftevand.
Entre 15 kr. pr. person

15. marts 2016
Generalforsamling i klubhuset

Der afholdes generalforsamling sammen med Ramten Vandværk. Der serveres kaffe, the og brød. Dagorden ifølge vedtægter.
Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme
yderligere informationer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er som følger:
Torben Lund 30427221 Jeannette Laursen 22884868
Hanne Kruse 20643229 Henriette Thygesen 24240198
Maiken Riis 24433129 Lone Sørensen
28914133
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Herreholdene

Så er vi kommet godt i gang med træningen.
Vi træner som sidste år tirsdag og torsdag. Tirsdag er det
sammen med damerne. Det fungerer rigtig godt med fælles
opvarmning, hvorefter resten af træningen foregår i hver ende.
Vi er allerede kommet i rimelig god form, samtidig med at der
bliver øvet en masse ting og skudt en del på mål. Det bliver
godt, når de sidste spillere bliver færdig med fodbolden, så
hele holdet kan samles.
De første kampe starter først i oktober, så det bliver helt rart
at komme i gang med kampene.
Vi håber jo også, at vi snart begynder at se nogle serie 4
herre spillere til træning.
Igen i år har vi et Serie 4 herre, et serie 3 herre og et serie 4
dame hold. Så vi håber, der kan blive nogle super gode kampe.
Vi har fået gulv hockey spillet repareret, så vi ind i mellem
kan varme op med det; det giver en masse grin og godt med
sved på panden.
Vi ses til en masse træning og kampe.
Hilsen Jan.

Sponsor Old Games
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Sponsor Motor-Centrum
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• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med andre?
• Har du en god historie?
• Har du informationer andre kan få glæde af?
• Har du nogle billeder, du synes skal i bladet?
• Kender du nogle, der skal ønskes tillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laila Johanson — Kathe Fogh—Leo Press
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 1. oktober 2015

Vi siger tak til sponsorerne for de nye spillesæt:
Damerne: Ungstrup VVS og Papirgården Grenaa
Serie 3 herrer: Old Games Pub
Serie 4 herrer: Motor-Centrum
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