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Kommende Arrangementer:
Håndboldstævne
21. juni 2015
Loppemarked
22.-23. august 2015
Lageret er flyttet til Fuglsøvej 3 i Stenvad (hos Anne Marie)
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Generalforsamling i Kvik/Ramten den 20. februar

Årsberetning for 2014 – af Anne Marie Melin
Ja, så er der atter gået et år.
Året startede med Jubilæumsreception.
Leo havde været i bestyrelsen i 40 år, og det skulle fejres,
Han fik også en velfortjent sølvnål fra DHF. JHF havde ikke
mere hæder, som de kunne give vores kasserer; han har fået det hele, Vi er utrolige heldige at have en mand, som ham
i bestyrelsen.
Klubben blev også 75 år, og det blev markeret samme dag.
Det var en dejlig eftermiddag med mange glade gæster.
Vi havde valgt at holde en fest senere, nemlig sammen med
seniorafslutningen, og det var en god ide, for der kom mange –”det var næsten som i de gode gamle dage”, hvor der
var KVIK fester, som der var en, der skrev i bladet.
Vi har jo afgivet noget jord til cykelsti, og det medførte, at der
skulle fælles træer, tages hegn ned og sættes hegn op, plus
det løse. Alt det har seniorudvalget været primusmotor i, og
endnu en gang tusind tak for det.
Vi har afholdt håndboldstævne; der var ikke så mange hold
med som sidste år, men der var en god stemning til stævnet,
og alle vinderne var glade for den T-shirt, som de vandt, så
nu går der flere rundt i Kvik/ Ramten T-shirt.
Så har der været loppemarked. En hård Weekend, men også sjov, hvor mange lægger mange kræfter i at få det hele til
at køre, og får selv prøvet kræfter med deres salgstalent. Da
weekenden var omme, var der kommet en del penge i klubkassen.
Vi har investeret i et telt, da vi har lånt os frem, og det vil vi
ikke mere. Det var dejligt med mere indendørsplads.
Mange fra bestyrelsen sidder i repræsentantskabet for ØAC,
og der har været en visionstur, hvor man var rundt for at høre og se, hvordan andre idrætscentrer kører. (fortsættes)
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På seniorsiden er det lidt op ad bakke med afbud i tider til
kampe og træning, og der giver trænerne et stort sms arbejde og kræver mange gange, at de har is i maven. Det er ikke
altid nemt at se det positive i det, og jeg ville ønske, at den
del kunne undgås. Det er dejligt, at nogle vil give sig tid til at
lave træning for andre, så mener jeg ikke, det er nødvendigt
med dette irritationsmoment.
Vi har startet med, at damer og herrer træner sammen en
gang om ugen, og herrerne træner også alene; det fungerer
rigtigt godt og har givet større træningsflid, så det er dejligt
ikke mindst for de to trænere, der har hinanden sparre med.
Seniorerne har deltaget i Vejle Cup, og det var et godt stævne, såvel socialt som håndboldmæssigt. Vi havde en bus
derned i år, og det var der mange, der benyttede sig af.
Vi har også med stor succes været med til idræt på tværs.
Til allersidst vil jeg nævne julebanko, som også blev til nytårsbanko. Det var en god ide, selvom det var af praktiske
årsager, at det blev flyttet. Der kom i hvert tilfælde mange og sikke mange flotte gevinster der var givet.
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde takke alle de mange hjælpsomme mennesker, der er med til
at gøre Kvik til en klub, hvor det er sjovt at komme, hvor
sammenhold og socialt samvær er i fokus - også selvom
man er blevet for gammel til at spille håndbold.
Anne Marie Melin
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste
et flot overskud, som især skyldes salg af jord til cykelstien,
et rigtigt godt loppemarked og foreningens 75 års jubilæum.
Leo Press
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Nyt bestyrelsesmedlem
Michael Lillie Falck Friedrichsen (kaldes Mille)
Jeg er 42 år, jeg har spillet
håndbold i 16 år, (som
målmand) i forskellige
klubber. Jeg har nu været i
KVIK/Ramten siden 2011,
det er den klub, hvor jeg er
blevet bedst modtaget, og
selv om jeg er ældre end
mine medspillere er der et
fantastisk kammeratskab,
som jeg sætter meget stor
pris på.
Til daglig er jeg elektrikerlærling ved ABS Alarm Lystrup på 3.år.
Bor i Thorsager med min kæreste og 2 hunde.
Ser frem til at give en hånd med i bestyrelsen for håndboldklubben.

Nyt bestyrelsesmedlem
Laila Johanson, er sekretær for bestyrelsen.
Spiller på serie 4 damer,
hvor hun står i mål.
Har spillet i Kvik/Ramten i
mange år.
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Det er lykkedes at få et indlæg i Grenaa Bladet og Århus
Stifttidende om vores stævne søndag den 21. juni.

Tidtagning til vore hjemmekampe

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
hjemmekampene.
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 250 kr. i bøde, fordi det er sløseri.
Bestyrelsen lover så til gengæld:
at hænge tidtagningsplanen op i god tid, så det er muligt at finde en
eventuel afløser.
Tidtagerplanen kommer i hallen og på hjemmesiden.
Ting, der skal bruges til tidtagningsbordet, er til stede
Der er en manual til tidtagerbordet
Kenneth viser hellere end gerne igen, hvordan bordet virker, så prøv det
til træning.
Hilsen Anne Marie
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Dette for at hente inspiration, og det bliver spændende at
følge, hvilke tiltag der kommer i vores hal.
Vi har fået en repræsentant mere i hallens bestyrelse, nemlig Christian Nyborg Sørensen, så vi er med, hvor det sker.
Vi har også deltaget i samarbejde med Ørum skole, AC
Norddjurs, Nørredjurs HK og spejderne. Den nye skolereform siger nemlig, at skolerne skal samarbejde med lokalsamfundet. Det mundede ud i en idrætsdag, hvor vi skulle
stå for håndbolddelen sammen med Nørredjurs; der var
mange som prøvede håndbold, men desværre gav det ikke
denne gang nye spillere.
Det blev en dag, hvor der blev prøvet grænser og gjort erfaringer til næste gang.
Fra kommunens side er der igangsat en analyse af gebyrordninger og faciliteterne i kommunen. Dette for at lave mere
ensartede forhold. Det er en proces, hvor Presser er med i
en følgegruppe, og hvor jeg også har deltaget i nogle møder.
Vores klubblad bliver nu lavet af Presser; han har vist nok
nogle hjælpere, men det er mest ham, der laver det. Det er
flot arbejde, og jeg tror ikke, der er mange, der har opdaget,
at det ikke er den samme, der laver det.
Hjemmesiden står Kenneth for, og der er flere og flere, der
bruger den, dejligt.
Vi har fået et samarbejde med Intersport i Grenå, så vi nu
køber der, idet der er samme rabatter som i Auning, og det
er lettere at komme til Grenå.
Nu til det sportslige:
Vi har et børnehold, og der arbejdes på at få et Micro-hold
fra sommer af.
Vi har 2 herrehold og 1 damehold.
Petanque har ca 20 medlemmer – og er selvkørende, det er
ikke ret tit, vi som bestyrelse hører noget fra dem, men vi
kan da læse lidt fra dem i klubbladet.
Håndbold. Børneholdet trænes af Maria, og alle 7 møder
op. (fortsættes næste side)
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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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Afslutningsfest

Vi har endnu engang afholdt vores håndbold afslutningsfest i
klubhuset. Vi håbede på et stabilt fremmøde for at kunne
tangere sidste års fest. Det viste sig også at være en succes
denne gang. Vi var næsten 50 fremmødte og alle var klar til
et brag af en fest. Vi havde alle en fantastisk aften, både
med de nye ansigter samt de gamle kendinge. For at få de
unge med i år, var der lavet noget aktivitet med vores nye
sømblok, samt nye variationer i baren.
Festen startede hyggeligt, hvor vi alle fik noget dejligt mad
fra Jannes Mad i Thorsager.
Røget ørredmousse i glas med salat, brød og dressing,
marineret skinkesteg, kartoffeltærte, brød og 3 dejlige
forskellige salater.
Vanilieis med chokolade
Stemningen begyndte langsomt at brede sig, og vi fik hurtigt
en masse håndboldsnak, der skulle vendes. Da vi nåede hovedretten og var ved at være mætte, skulle årets priser uddeles. Priserne blev fordelt således:
Navn
Inge-Merete Mønster
Ronja Andersen
Kasper Kløve

Pris
Årets fighter (dame)
Årets spiller (dame)
Årets fighter (Herre serie 3)

Kenneth Skov
Timm Skuldbøl
Andreas Hansen

Årets spiller (Herre serie 3)
Årets fighter (Herre Serie 4)
T.I.V. (Talent, Interesse, Vilje)

Anne-Marie Melin

Årets Kvikker

Efter at priserne var uddelt, stod den på dessert, og hurtigt
efter blev festen for alvor skudt i gang, musikken skruet op
og dansegulvet sparket i gang. Som aftenen nu engang forløb, kom der flere og flere vrøvlede historier frem, men alle
16
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Var i godt humør. Festen varede hele aftenen samt natten
ud, da de sidste forlod festen ved 4 tiden.
Sidste bemærkning herfra er, at vi vil se frem til næste års
afslutningsfest, hvor vi forhåbentlig kan skabe en lige så festlig aften.
Skrevet af Kenneth Skov og Marianne Skov

Timm Skuldbøl var desværre ikke tilstede ved festen.
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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
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Petanque’s aktivitetskalender 2015
Opstart
søndag 1. marts kl 10
Ansvarlig: Tove og Annelise
Singlemesterskab lørdag 16. maj kl ?
Ansvarlig: Mona og Henny H
Klubmesterskab
lørdag 3. okt. Kl ?
Ansvarlig: Selma og Erling
Evalueringsmøde lørdag 24.okt kl 9
Ansvarlig: Tove, Henny, Kirsten, Torben og Annelise
Juleafslutning onsdag 25.nov kl 15
Ansvarlig: Selma, Torben og Annelise
Singlemesterskabet er udsat på grund af for få tilmeldinger,
som Henning siger, man kan da ikke lave det, den dag jagten går ind.
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Serie 4 damer
Så fik vi sæsonen sluttet af. Vi endte i toppen af serie 4, ganske udmærket men vi kunne sagtens have ligget nr. 1, hvis
der var flere af de faste bagspillere til træning. Vi har manglet luft og samspil i de kampe, vi tabte i den sidste del af sæsonen. Vi har på det seneste spillet træningskampe imod
Trustrup/Ålsrode serie 3 hold. Vi tabte stort i den første
kamp og kun med et par stykker i den sidste. Så det er nok
fint, at vi får et år mere i serie 4, så holdet kan blive spillet
sammen, da vi også siden jul har fået 5 nye spiller. Jeg ser
frem til årets Vejletur, da vi stiller med et hold, der faktisk
spiller i Kvik/Ramten. De andre år har vi haft spillere med,
der ikke spillede på holdet for at kunne stille hold. Så det
skal nok blive en kanon træningsturnering, hvor hele holdet
kan blive rystet sammen, så vi kan få en kanon sæsonstart.
Næste sæson kunne jeg godt bruge en træner assistent, da
jeg har en del andet at se til ud over håndbold, så hvis I kender en, der har lyst til at hjælpe så skriv eller ring til mig på
22576257 .
Sportshilsner fra Daniel Andersen

Serie 3 og 4 herrer

Så er sommer træningen ved at være slut.
Vi valgte at ”køre” både herre og dame træningen hver tirsdag kl. 20 til 21.30.
Det er der en del, der har benyttet sig af. Vi har lavet fælles
opvarmning, og derefter gik herrerne og damerne i hver deres ende af hallen.
Efter at jeg igen er blevet alene, har jeg været så heldig, at
Mille har taget sig af målmandstræningen. Det har gjort, at
jeg kan koncentrere mig mere om markspillerne. Kæmpe
tak til Mille.
Når hjemmestævnet er spillet d. 21. juni er det, vi ser frem til
20
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Vejle turen den 18.-20. september, hvor vi i år har tilmeldt 1
damehold og 1 herrehold.
Det bliver spændende til efteråret at se, hvor mange spillere
der er klar, idet vi har jo haft nogle spillere på serie 3, der har
været skadet.
De, der har spillet i sidste sæson, har kæmpet rigtig godt.
Det gjorde jo også, at vi blev nr. 3 i puljen og blev i serie 3.
Det er et hold med super godt humør og masser af vilje til at
vinde.
Vi får ofte ros af de andre hold, for vores fair play og kampgejst.
Jeg glæder mig rigtig meget til næste sæson.
En særlig TAK skal lyde til Marianne for hjælpen med It og
andre af de ting, det kniber med at nå.
En kæmpe tak skal lyde til alle vores super fans – bl.a. Søren (Andreas Hansens far) og Anne Grethe (AG, Milles kone), som støtter os ved alle vores kampe. Tak skal I have for
Jeres altid glade gejst.
Rigtig mange sommer hilsner fra træner Jan Skov.

Begynder sommer 2015

Vi har hele sæsonen været 6 spillere, lige lidt for få til at kunne melde os i turnering, men vi har trænet troligt hver tirsdag
i halvanden time. Trods det at man ikke kunne komme ud og
spille kamp, har humøret været højt.
De sidste mange tirsdage har der kun været 3, da der er 3
der har valgt at stoppe. Men vi spiller til sommerstævnet, da
vi har været ude og finde 3 spillere mere, så der er fuld spilletid til alle.
Som I nok kan høre, kan vi godt bruge nogle flere spillere, så
hvis der gemmer sig en håndboldspiller i dig, hører vi gerne
nærmere. Til sidst tak til spillere, medtræner og hjælpetræner for en god sæson. Håber vi ses i næste sæson.
Træningstiden bliver formentlig tirsdag fra 15.00 til 16.30,
men er endnu ikke endelig fastsat.
KVIK/Ramtens klubblad 2/2015
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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

22
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00
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Ramten Borgerforenings program
2015/2016
23. juni 2015 kl. 19.00
Sankt Hans-fest ved søen

Kom og vær med til en hyggelig aften. Der vil være båltale
og snobrødsbagning. Der kan købes øl, sodavand og pølser.

29. august 2015
Fællesspisning/grill

Vi håber på godt vejr og laver en lille grill selv sommerfest
ved klubhuset. Der bliver tændt op i grillene, og I medbringer
selv madkurv. Øl, vin og vand kan købes.

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 kr. 15,- pr. person.
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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 kr. 100,- pr. voksen – kr. 45 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 kr. 15,- 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 kommer
yderligere informationer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er som følger:
Torben Lund
Hanne Kruse
Maiken Riis
Jeannette Laursen
Henriette Thygesen
Lone Sørensen

Tlf. 30 42 72 21
Tlf. 20 64 32 29
Tlf. 24 43 31 29
Tlf. 22 88 48 68
Tlf. 24 24 01 98
Tlf. 28 91 41 33
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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
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi siger tillykke til:
Konfirmanderne med konfirmationen
Laila Johanson med 50 års fødselsdagen
Lotte Nørgaard med 60 års fødselsdagen
Bjarne Jensen med 30 års firmajubilæum
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