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Jubilæum

Som skrevet i sidste klubblad, har Kvik/
Ramten 75 års jubilæum til næste år ogLeo Press har i marts 2013 været kasserer
i 40 år.

DERFOR vil vi holde fest 8. marts 2014
Så reserver allerede nu denne dato, hvis du
vil være med til at fejre dette.

Hjælp Hjælp Hjælp Hjælp Hjælp
Vi er ved at starte et U12 drenge hold op.
Derfor kunne vi godt bruge nogle flere
drenge.

Selv om I spiller fodbold om sommeren,
er det en god idé at spille håndbold om
vinteren.

Vi træner tirsdag kl 16.30 til kl 18.00.

Det giver en masse fysik og hurtighed,
som kan bruges til sommer, når i evt. skal
spille fodbold igen.

Så hvis det er noget, I kunne tænke jer at
være en del af, så kontakt Kenneth Skov på
Tlf 51 20 44 22.

Kom og vær med vi glæder os til at se jer.

Vi glæder os til at se jer. Kom og vær med,
så kan I se, om det er noget for jer.

Jan Skov

Der er også plads til dit indlæg
- eller din annonce
Indlæg og billeder kan mailes til:
gitte_fjellerup@live.dk
og ønsker man at lave en aftale vedr. sponsorannoncer kontaktes Leo Press på telefon 26 55 19 57.
Det er måske ikke så dyrt at annoncere,
som man kunne tro.
❍❍❍
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Priserne for hele år 2013 (3 blade) er kun:
1/4 side: kr. 300,- + moms
1/2 side: kr. 450,- + moms
1 hel side: kr. 800,- + moms
Pris for bagsiden: kr. 900,- + moms
Pris for farvetillæg uanset størrelse: kr.
500,- + moms

Loppemarked 2013
den

sultatet blev over 40.000 kr. det bedste
nogen sinde.

Solen skinnede igen over vort loppemarked (som den næsten altid har gjort).

Og noget af det allerbedste var, at der var
ryddet og kørt på lossepladsen, så det ikke
hang på bestyrelsen til den efterfølgende
uge.

Loppemarked
18.8.2013

i

Ramten

søndag

Vi har flere gange i løbet af året været ude
at hente loppeeffekter, så lageret var næsten fyldt op, så sammen med alle dem,
der havde ringet at vi måtte komme for at
hente deres effekter lørdag den 17. aug.
blev det en meget travl lørdag.
Så da loppemarkedet åbnede søndag kl.
12.00 var det et loppemarked, der passede til vejret – stort og flot (RIGTIG mange
effekter, flere end sidste år) – 34 sælgere
var klar til at tage mod kunderne, så re-

Hermed en stor tak til alle dem, som havde
givet lopper til loppemarkedet i år og ikke
mindste til alle de frivillige hjælpere – ca.
45 af slagsen (husk også at reservere weekenden den 23.-24. aug. næste år – du kan
allerede nu melde dig som hjælper, da vi
altid kan bruge nogle ekstra hænder til
dette store arrangement.)
Leo Press

OP
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Loppemarked 2013
Så har vi afholdt årets loppemarked, det
er en tilbagevendende begivenhed, og en
meget hyggelig måde at tjene penge til
klubben på.
De seje starter fredag aften med at stille et
stort telt op, her skal være møbler i. Bordene i omklædningsrummene og inde i
klubhuset skal også stilles op. Vi mødes kl.
18 og efter at have spist lækker kage, kørte
vi hjem kl. 22.
Lørdag mødes vi kl.7 for at drikkemorgenkaffe og planlægge dagens arbejde, Folk
der havde lopper til afhentning, havde ringet i forvejen, og Jytte havde lavet en rute,
så det var nemt for de 5 biler der kørte
rundt og samlede ind. I løbet af året har

vi også samlet, når lejlighed bød sig, så
der skulle også hentes lopper, de steder.
Vi kørte og kørte, og havde travlt med at
gøre tingene salgsklare. Kl. 17 tog vi hjem,
for at mødes igen søndag morgen kl.7 for
at spise rundstykker og fortsætte hvor vi
slap dagen før.
KL. 12 startede vi salget og kl.16 sluttede
det, og vi havde fået godt 44.000 kr. i kassen SKØNT
Det er helt umuligt at takke alle der har bidraget til at gøre loppemarkedet til så stor
en succes, men jeg prøver alligevel.
Hvad skulle vi gøre uden tombola, uden
pølser, uden øl, uden kaffe, uden is, uden
kage, uden sælgere, uden biler, uden
chauffører, uden trailere, og ikke mindst
mad til alle hjælperne (vi var 38 til aftensmad, og så var der hjælpere, som ikke spiste med)
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Alle sammen, håber I vil hjælpe igen næste år.
Anne Marie

❍❍❍
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Petanque
Petanque:

1 pladsen gik til Erik Eriksen

Vi fik henvendelse fra Trustrup Petanque,
om vi ville komme og spille et par kampe
sammen med dem og Sjørup petanque i
anledning af deres sommerfest. Vi drog så
seks mand af sted i godt sommervejr den
10. august. Vi spillede tre kampe. Efterfølgende blev vi beværtet med kaffe og kage.
Her blev der delt præmier ud. 1., 2. og 3.
pladsen gik til Ramten, foruden vi også
vandt præmien for bedste hold sammen
med Trustrup. Så nu er det ikke sikkert vi
bliver inviteret en anden gang. Det var ellers en god oprejsning, efter vi ikke havde
gjort os særlig bemærket i forårsturneringen.

2 pladsen gik til Tove

Singlemesterskabet:
Efter nogle forgæves forsøg på at få singlemesterskabet afviklet lykkedes det endelig at få det gennemført onsdag den 21.
august. Der var 12 deltagere, hvilket var
vældig fint. Vi startede med en kop kaffe
inden vi gik i gang med det egentlige –
nemlig kampene
Vi spillede 3 kampe. Efter sidste kamp, viste det sig at der var pointlighed mellem
Tove og Erik Eriksen, så efter omkast havde
vi fundet vinder:

❍❍❍
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3 pladsen gik til Torben
Vi afsluttede arrangementet med en gang
smørrebrød, som vi havde hentet i Glesborg brugs. Det var rigtig godt. En rigtig
hyggelig eftermiddag.
Torben og Annelise stod for arrangementet.
Klubmesterskabet:
Klubmesterskabet blev afviklet i dejligt vejr
lørdag den 28. sept. Der var 19 deltagere,
hvilket var virkelig flot. Inden vi gik i gang
med det egentlige, nemlig kampene, blev
vi tanket op med en god kop kaffe, med
en kage, som var en mesterbager værdig.
Det var Lenes fortjeneste. Efter kaffen blev
kampene afviklet i god ro og orden.
1 pladsen gik til Erling Johnsen
2 pladsen gik til Torben Hoffmeyer
3 pladsen gik til Henny Kroer
Efter kampene fik vi et dejligt måltid, som
Lene og Randi havde sørget for – virkelig
lækkert.
Annelise

TØMRERMESTER
Henrik Z. Appel
Knigårdvej 3, Kni . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 8638 1388 . Mobil 4084 1768
Tømrer- og snedkerarbejde
Reparationer . Ombygning . Tilbygning . Døre og vinduer
Varevognsinventar osv.

ApS

OP
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Vintertræning
Så er vi kommet i gang med træningen til
vinter sæsonen.
Vi har desværre haft nogle skader på serie
3 holdet, men er ca. mellem 8 og 10 til
træning hver gang.
Vi havde vores først træningskamp torsdag den.19. september mod Trustrup, den
tabte vi. Men vi fulgte godt med indtil de
sidste 15 min.
Kampen blev spillet 2 gange 30 min. Vi
havde kun en udskifter da der var 3 der
ikke kunne spille pga. skader.
I år er vi så heldig at vi har 2 målmænd til
begge hold. Det er bare fedt
Jeg har lige talt med Jakob Olsen som kunne meddele, at dem der spiller fodbold,
kommer til træning når fodboldsæsonen
stopper.

Klaus har tidligere trænet forskellige hold
i Kolind, så jeg forventer mig rigtig meget
af denne sæson.
Vi spiller i serie 3 og serie 4 på herre siden i
år. vi har kun meldt 2 hold til, da det sidst
år var rigtig svært at trække spillere til det
3 hold.
Skulle det vise sig at der er mange der
kommer til træning og vi sagtens kan stille
3 hold, så melder vi bare et hold mere til
efter jul.
Vi træner tirsdag og torsdag kl. 20.30 til
22.00
Håber der er mange der benytter sig af tilbuddet om træning. Da det jo er sjovere
når vi kan spille på to mål til træning.
Håber det bliver en super sjov og hyggelig
sæson, vi ses til træning.

Vi har fået Klaus Friis til at hjælpe med træningen. Det er jeg rigtig glad for, da det
gør det noget nemmere når man er 2.

Nye stole i klubhuset
Vi har fået tilskud fra TUBORG Fonden Kr. 30.000
❍❍❍
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Jan Skov

VI GIVER DIG
KVALITET TIL EN PRIS

- DER HOLDER
Få et tilbud/overslag
på dine byggeplaner.
Ring og få en
nærmere aftale.

BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE
DIAMANTBORING & -SKÆRING

OP
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Idræt på tværs
Igen i år var der idræt på tværs. Det er en
dag hvor der kommer ca. 150 børn fra forskellige klasse trin.

Da de små fra 0 klasse skulle skyde, måtte
han jo ned og sidde på græsset.

Vi skulle jo selvfølgelig være en del af det
med håndbolden.

Det blev en dag men masse af gang i den,
og programmet fra vores side stoppede
først kl. 19.

Jeg ringede lidt rundt, og skaffede 5 til at
stå for det.

Så vi var godt brugte da det sluttede, og vi
havde ryddet op og spist.

Maiken, Mille, Laura, Kenneth og mig selv.
Vi mødtes kl. 12 og allerede kl. 13.10 kom
de første hold.

Jeg vil gerne sige rigtig mange TAK til dem
der valgte at bruge en hel dag på at hjælpe
med, at få vores indslag til idræt på tværs
til at blive rigtig sjovt.

Vi havde lavet en forhindrings bane som
alle skulle i gennem.
Herefter blev der spillet kegler, løbet med
hinanden på ryggen, kørt trillebør og lavet
styrketræning. Der blev også skudt en del
på mål.

Uden frivilligt arbejde, ville der ikke være
alle de tilbud til børn og unge.
Håber vi ses næste år, til forhåbentlig en
ligeså sjov dag.

Vi var så heldige at Mille, målmanden fra
serie 3 var en af hjælperne.

KVIK/Ramten ønsker TILLYKKE til:

Helle Mathiesen - 50 år
Mads Henriksen - 50 år
Helge Nørgaard - 60 år
Rolf Nørgaard - 60 år
Ronald Johansen - 75 år
Leo Press - 40 års jubilæum
❍❍❍
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Jan Skov

Sund økonomi giver velvære
LOKAL OG SYNLIG
Kom ind til et uforpligtende møde i
Djurslands Bank og hør om
mulighederne for at få din
økonomi til at yde lidt mere...

Torvet 5 • 8500 Grenaa • 8630 3875 • www.djurslandsbank.dk

Nybygning såvel som reparation udføres

.
.
.

Renovering
Nøglefærdige villaer
Hoved- og totalentrepriser
Tilbygninger
Stalde
Gylletanke
Belægninger
Udestuer
Haller

.

.
.

Murerfirma ApS

BENT KLAUSEN
Aut. kloakmester

Kratbakken 10 . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 11 60 . Biltlf. 40 63 32 60
- Ring efter nærmere information og brochurer OP
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Begynder
For at begynde et sted:
I sommers var vi til vores årlige sommerstævne i Ramten, vi havde fået samlet et
hold, hvor der var 4 faste spillere på. Så
vi måtte ud og
låne lidt spillere,
det gik også
meget godt, vi
tabte godt nok
den første kamp
(lidt stort) men
vi skulle også
lige finde ud af,
hvad det hele
egentlig gik ud
på, da det ikke
var alle, der
havde spillet før.
Anden kamp gik
meget bedre, vi
fik scoret mål,
vores målmand
Sara fik taget
nogle gode bolde, vi spillede
meget lige med
modstanderne. - skal siges, at der kom
regnbyger indimellem, så det var ikke altid
sjovt at være på banen.

❍❍❍
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Sæsonen der er startet, er startet rigtig
godt, vi er kommet op på 6 spillere, alle
glade børn. Så nu er det blevet rigtig sjovt
at træne (i hvert fald for trænerne).
I
sæsonen
2013/2014
er
det Heidi Skjødt
og Maria Juul der
står for begynder, samt vores to
hjælpere Laura og
Maria fra u12.
Vi træner tirsdag
fra kl. 15.30 til
16.30.
Så hvis der er
gemt en begynder spiller i dig,
er du meget velkommen til at
kigge forbi.
Håndboldhilsner
om en god sæson
Laura, Maria, Heidi
& Maria

Firan Radio
Åbrovej 29 · 8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 38 11 68
Fax 86 38 18 68
E-mail: firan.radio@a2a.dk
OP
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U12 piger
Kvik/Ramtens U-12 Piger...
Er nogle meget seje piger, som virkelig
elsker at spille håndbold! Vi startede som
det første hold i klubben træningen den
13. august, og har været i gang lige siden
(kun afbrudt af en skoletur til Polen). Kun
ét problem stod i vejen for, at vi kunne få
en rigtig god sæson, nemlig det faktum,
at vi kun var 6 spillere. Derfor indkaldte vi
til forældremøde, for at snakke nogle forskellige muligheder igennem. Vi blev alle
enige om, at kæmpe ekstra hårdt for at
finde nogle nye spillere, så vi kunne stille
hold. Det gav bonus! Da vi indkaldte til

❍❍❍
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forældremøde igen 3 uger senere, havde
pigerne fundet to nye piger, som gerne
ville spille håndbold!
Vi har nu tilmeldt et hold, og er klar til at
give den fuld gas i vores pulje, som består
af: SIF Assentoft, ØAI/Auning IF, Ebeltoft IF,
Allingåbro IF og Hadstens Sports Klub.
En stor ros til jer spillere og forældre, som
virkelig har kæmpet hårdt for at bevare
dette hold! Vi glæder os til igen at skulle
af sted til kamp.
Marianne og Laura

Dag

Søn

Søn

Tor

Søn

Søn

Søn

Søn

Tir

Tir

Søn

Søn

Søn

Søn

Kampnr.

612580

651029

651032

612583

653456

651882

652014

651885

652017

651035

653459

612588

651039

24-11-2013

17-11-2013

17-11-2013

17-11-2013

12-11-2013

12-11-2013

10-11-2013

10-11-2013

10-11-2013

10-11-2013

07-11-2013

03-11-2013

03-11-2013

Dato

10:00

20:15

12:15

11:45

20:30

20:00

19:45

18:45

18:00

15:00

19:15

15:00

12:45

Kl.

U-16 Drenge B

Serie 3 Herrer

U-12 Pige C

U-16 Drenge B

Serie 4 Herrer

Serie 4 Damer

Serie 4 Herrer

Serie 4 Damer

U-12 Pige C

Serie 3 Herrer

U-16 Drenge B

U-16 Drenge B

Serie 3 Herrer

Række

Kvik/Ramten

Hammelev IF 3

Ebeltoft IF

IF Mols

Grenå IF

Grenå IF 4

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Kvik/Ramten

Rougsø KFUM 2

Kvik/Ramten

HEI/VRI 4

Kvik/Ramten

Hjemmehold

Nørre Djurs HK

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Trustrup-Ålsrode IF

Trustrup-Ålsrode IF

SIF Assentoft

Kvik/Ramten

HEI/VRI 4

Kvik/Ramten

Rougsø KFUM 2

Udehold

Kirsten H. - Dorthe J.

Helge N. - Iben

Gitte/Kim - Ulrich P.

Gitte/Kim - Ulrich P.

Bodil/Tom - Kaj/Solveig

Lise Lotte K. - Søren H.

Tidtagere

Periode: 03-11-2013 til 14-04-2014

Kampplan og tidtagerliste
for Kvik/Ramten

Søn

Søn

Søn

Søn

Tir

Lør

Søn

Søn

Søn

Søn
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Søn

Søn

Søn

Tor

Lør

Søn

Søn

Tor

Fre

Søn

Søn

Søn

651889

653463

612589

652021

652023

651891

653465

651041

612593

651045

651895

653469

612595

652027

612571

651021

653445

651871

612568

652003

651018

651868

653442

12-01-2014

12-01-2014

12-01-2014

10-01-2014

09-01-2014

05-01-2014

05-01-2014

04-01-2014

02-01-2014

08-12-2013

08-12-2013

08-12-2013

08-12-2013

08-12-2013

01-12-2013

01-12-2013

01-12-2013

30-11-2013

26-11-2013

24-11-2013

24-11-2013

24-11-2013

24-11-2013

12:00

11:00

10:00

20:00

19:15

13:30

12:00

14:00

19:55

13:45

12:45

12:00

11:00

10:00

20:05

18:40

13:05

16:00

19:30

13:45

12:45

12:00

11:00

U-12 Pige C

Serie 4 Damer

U-16 Drenge B

Serie 4 Herrer

Serie 3 Herrer

Serie 4 Damer

U-12 Pige C

U-16 Drenge B

Serie 3 Herrer

Serie 4 Herrer

Serie 3 Herrer

U-12 Pige C

Serie 4 Damer

U-16 Drenge B

Serie 3 Herrer

U-16 Drenge B

U-12 Pige C

Serie 4 Damer

Serie 4 Herrer

Serie 4 Herrer

Serie 3 Herrer

U-12 Pige C

Serie 4 Damer

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Kvik/Ramten

Nørre Djurs HK

Kvik/Ramten

Allingåbro IF 4

Allingåbro IF

Nørre Djurs HK

Vivild IF

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Kvik/Ramten

Åstrup IF 3

Randers Freja 4

ØAI/Auning IF

IF Ådalen

Mørke IF

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Karina/Christian - Anita

Iben

Sofie - Senada

Sofie - Senada

Evy/Bjarne - Naza

Kirsten H. - Dorthe J.

Ebeltoft IF

Grenå IF 4

IF Mols

Kvik/Ramten

Hammelev IF 3

Kvik/Ramten 3

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kolind-Perstrup IF

FC Grenå

Anders Emil - Kasper J.

Lone J. - Berit L.

Lone J. - Berit L.

Helge -

Laila - Rene

Laila - Rene

Hadsten Sports Klub Karina/Christian - Anita

Hornslet IF 3

Kolind-Perstrup IF

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten

Kvik/Ramten 3

Kvik/Ramten

Nørre Djurs HK

Vivild IF

Allingåbro IF

Allingåbro IF 4

Kalender 2012 / 2013
Dato

Arrangement

Tid

27. dec

Julebanko

19.00

29. dec

Julebanko

14.00

8. mar 2014

Jubilæum

22. jun 2014

Hjemmestævne

24. aug 2014

Loppemarked

Hjemmeside opdatering:
Kenneth Melander Skov
Godthåbvej 5, Godthåb
8500 Grenaa
Tlf: 51 20 44 22
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
OP
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U16 drenge
U16 drengene er nu klar til at tage den nye
sæson i møde med nyt spiller tøj, som de
har fået sponseret af Nybolig og Langelinie
mink, som vi takker mange gange for. U16
drengene er et godt hold. De har et godt
sammenhold og er nogle dygtige drenge,
som gerne vil spille bold. De træner hårdt
og glæder sig til at komme i gang og virkelig bevise, hvad de kan.
I år skal de spille B række for at bevise, hvad
de nu engang kan, derefter må vi tage stilling til, hvad de skal næste sæson.
De har også fået en målmandstræner/
hjælpetræner Michael Friedrichsen 41 år
(mille)

Michael kommer fra Skiffard, har kørt som
vagt i ca. 15 år og er nu i gang med at uddanne sig som elektriker.
Michael har spillet håndbold i ca. 14 år og
var på træner kursus i 2006 som målvogtertræner. Michael startede med at spille
i FC Grenå i 1999, havde en enkel sæson
i Åstrup og 3 sæsoner i Kolind, hvorefter
han skiftede til Kvik/Ramten sidste år, hvor
han står på mål for førsteholdet.
Vi håber, at det bliver en fantastisk sæson
med mange gode kampe.
Michael, Annette og Kenneth

Grethes Busser Vivild
Også dobbeltdækker

86 48 64 77
- De ringer og hører .. vi kommer og kører ❍❍❍
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Serie 4 Damer
Vi var til vejle cup d. 20. til 22. september.
Vi kom lidt færre af sted end planlagt, efter
et par afbud, blev det lidt svært at blive
ved med at finde nogen. Men det lykkes
til sidst. Der var en nede og hjælpe lørdag,
hvor, vi tabte begge kampe, men vi spillede godt med, selvom nederlag. Vi havde
Daniel på sidelinjen. Lørdag aften, var der
fest som der plejer. Søndag morgen kl.
8.00 skulle vi spille kamp igen, her var Iben
og Sofie søde at komme ned og hjælpe os,
samtidig havde vi også lånt en spiller fra
Trustrup- Ålsrode, vi vandt kampen 24-10.
Det var en god kamp og dejlig med en
sejr. Næste kamp gik ikke helt så godt, så
vi måtte nøjes med en sejr. Tak for en rigtig
god weekend til dem der var med.

Noget helt andet: træningen er startet og
har været i gang noget tid, men desværre
er der ikke så mange der møder op til træning, vi træner tirsdag fra kl. 19.30 til 21.
så kom og vær med, hvis der er gemt en
dame spiller i dig, vi mangler.
Vi har fået Rene til at komme og træne. Og
det er rigtig god træning.
Vi har også samtidig fået en fast målmand.
Inden turneringsstart har vi en træningskamp mod Trustrup – Ålsrode. Ellers skal vi
spille søndag d. 20 kl. 11 mod Ådalen IF.
Håber på en god sæson
Maria

Savværksvej 2 . Ramten . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 22 22 . Fax 86 38 20 02
E-mail: if@int-furniture.dk
www.int-furniture.dk
OP
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Håndboldstævnet i Ramten
Se billeder af vinderne på de følgende sider...
Stort håndboldstævne på Ramten Stadion søndag den 16. juni, godt vejr som kun bød
på en enkelt regnbyge, så humøret var højt hos de fleste. Der blev spillet på 4 baner fra
kl. 9.30 – 17.00. Der blev spillet i 11 rækker til Kvik/Ramten Djurslands Bank Cup og 6
rækker til DGI’s Østjyske mesterskaber, som der også blev spillet om:
Vindere i Kvik/Ramten stævnet:

Vindere i DGI’s Østjyske mesterskaber:

Begynder:

Grenaa IF

Piger u/10 Lystrup

Piger u/10

Åstrup/Hammelev

Piger u/12 Åstrup/Hammelev

Piger u/12

KPI

Piger u/14 Åstrup/Hammelev

Drenge u/12 NDHK

Piger u/16 Åstrup/Hammelev

Piger u/14

Vivild 2

Dame 2

Piger u/16

Døstrup

Super Grand Oldgirls Grenaa

HO IF

Drenge u/16 NDHK
Dame 2

ØAI Auning

Herre 2

NDHK

Oldgirls

NDHK

Oldboys

Kvik/Ramten

Reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten vil forsøge at sælge reklameskilte til Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af skilt
det første år)
Henvendelse til:
Inge-Merete Mønster ....... tlf. 40 37 13 09
Leo Press.......................... tlf. 26 55 19 57
❍❍❍
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Leo

Grenaa Tekniske Skole

For yderligere information om
mulighederne på en
teknisk skole
Ring til
Uddannelses- og erhvervsvejledere
Marianne Skov eller Käthe
Anette Fogh
Alsner
87582200

Vil du være faglært
Har du lyst til at starte på en erhvervsuddannelse
som f.eks. smed, kølemontør, mekaniker, elektriker,
digital media, web-integrator...
På Grenaa Tekniske Skole kan du starte på et af
følgende grundforløb:
• Medieproduktion
• Produktion & udvikling
• Strøm, styring og it
• Bil, fly og andre transpoetmidler

www.gts.dk
OP
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Vindere fra hjemmestævnet

Begynder Grenaa IF

U10 piger Lystrup

U12 piger Åstrup/Hammelev

U12 drenge Nørre Djurs HK

U14 piger Vivild

U14 piger Åstrup/Hammelev

❍❍❍
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Tlf. 86 31 79 99

Tjørnevænget 5

.

8586 Ørum Djurs

●

Beton- og murerarbejde

●

Nedbrydnings- og anlægsarbejde

●

Diamantboring og - skæring

●

Grave- og huggearbejde med Bobcat og minigraver

●

Autoriseret kloakmester

Tlf. 86 38 20 38
Mobil 20 32 20 38 . Fax 86 38 20 28
OP
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Vindere fra hjemmestævnet

U16 piger Døstrup

U16 piger Åstrup/Hammelev

U16 drenge Nørre Djurs HK

Dame2 ØAI/Auning

Oldgirls Nørre Djurs HK

Oldboys Kvik Ramten

❍❍❍

3/2013 .

KVIK’eren

OP

El-installationer
Enegibesparelser
EDB & tele
Alarm & sikring
Service & vedligeholdelse
Industri & automation
Strandvejen 1D, Fjellerup, 8585 Glesborg
Nordhavnsvej 11, 8500 Grenå . Tlf. 86 32 50 66 . Fax 86 32 50 61 . mail@elcon-grenaa.dk
OP
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Ørum Djurs
Åbrovej 61 . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 10 10
E-mail: 02872@coop,dk . www.dagligbrugsen.dk

Åben alle dage
kl. 8.00 - 19.00

ømrerfirmaet

Vi udfører alt inden for
Bygge- og anlæg
SKAL DU HA’

enrik
edeager

86 38 10 18
Fax 86 38 11 22

Åbrovej 67
8586 Ørum Djurs

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Bygget en hal
Nyt hus
Skiftet taget
Lavet en tilbygning
Renoveret dit gamle hus
Udvidet med en udestue
Fornyet køkkenet
Skiftet vinduer
Repareret tagrenden

Vi hjælper dig gerne
med skitseforslag
og diverse ansøgninger
❍❍❍
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Maskinstationsarbejde tilbydes

Kni Maskinstation
v/ Jens Hansen

Tlf. 86 38 10 29
Biltlf. 40 38 66 76

Værksted:
Skolebakken 1
Privat: Kratbakken 32, 8586 Ørum
Tlf. 86 38 14 96 . Bil tlf. 30 87 09 96
frankbirch@mail.tele.dk

JEG TILBYDER MIG MED ALT INDEN FOR
●

● Ombygninger
Tømrer- og snedkerarbejde
● Nybygninger
● Udestuer
● Alle former for reparationer både for
private, virksomheder, landbrug m.v.

Ring og få en snak om dit behov.
Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud..

Auning . Tlf. 86 48 47 47
OP
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Følg Kvikkerne på nettet
Såstarterturneringenendelig.Pågrundafennyturneringsstruktur,erturneringsstarten
flyttet2uger.Derforeralleekstraklarpåendeligatspillehåndboldigen.
Somspiller,træner,forældre,bedsteforældre,nabo,sponsorellerbareinteresseret,skal
duhuske,atdukanseresultaterneafallevoreskampepå:
http://www.dhf.dk/TurneringerͲOgͲResultater/foreningͲsoegning(Alleholdenespiller
underJHF,kreds4undtagenUͲ16drengenesomspillerunderJydskHåndboldForbund.)











Vi er også på facebook
Somtidligereskrevet,er
Kvik/Ramtenpåfacebook.
Gruppenhedder,sjovtnok,
”Kvik/Ramten.”Skyndjerind,såvikanfålidtmereaktivitetigruppen.Deterengruppe
foralle,såalleervelkomnetilatskriveomarrangementeriklubben,engodtræning,en
sjovhåndboldkampellerhvadmannuharlysttil!Billedererselvfølgeligogsåvelkomne-
❍❍❍
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Ramten
Tømrer- og Snedkerforretning

Peter Madsen
P. Madsens Vej 29 · 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 10 46 · 20 66 10 46
ramten-tomrer@mail.tele.dk
www.ramtentomrer.dk

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
OP
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Dit bidrag til klub-bladet
•

Har du en sjov oplevelse, du vil dele med klubbens medlemmer?

•

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?

OP kvik´eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laura Press eller Gitte Schmidt


INDLÆG TIL ”OP KVIK´EREN” – januar 2014
Fra: ______________________________________________________________________
Om: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Afleveres senest den 22. januar 2014.
❍❍❍
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SERVICE

Høj kvalitet - til for nuftig pris

BREMSESTAND
KARROSSERIVÆRKSTED
DIAGNOSESTAND
Auning

NYE BILER

GRENÅ

ØRUM
MOTOR-CENTRUM

BRUGTE BILER

AUTORISERET

ORIG. RESERVEDELE

FORHANDLING
TILBEHØR

DJURSLAND - MOLS

DÆK OG BATTERIER
EGET RULLEFELT
SPEEDOMETERKONTROL

Høj kvalitet - til for nuftig pris

MOTOR-CENTRUM ApS
Knivej 4 . 8586 Ørum Djurs
Fax 86 38 16 35
Tlf. 86 38 10 74
Klik ind på: www.motor-centrum.dk
Inhouse /GS . gitte_fjellerup@live.dk

