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Bestyrelse og udvalg
Formand

Anne Marie Melin, Fuglsøvej 3, 8586 Ørum Djurs
Mail: daggaardsminde@djurs.net

86 31 88 36

Næstformand

Inge-Merete Mønster, Skolevej 15 Pindstrup,
8550 Ryomgård. Mail: inge-merete.m@hotmail.com

40 37 13 09

Best.medlem

Heidi Skjødt, Huldremosevej 26, Ramten
8586 Ørum Djurs. Mail: heidiskjodt@live.dk

21 83 65 56

Ungdomsform. Jan Skov, Godthaabvej 5, Godthåb, 8500 Grenå
Mail: janskov@ymail.com

40 14 33 02

Kasserer

Leo Press, Kni Kærvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: leopress@nrdn.dk

26 55 19 57

Sekretær

Maiken Riis Jensen, Vesterled 8 Ramten,
8586 Ørum Djurs. Mail: maikenriis@hotmail.com

24 43 31 29

PR

Maria Juul, Åbrovej 8, 8586 Ørum
Mail: empacherjuul@hotmail.com

40 55 97 14

Ansvarlig for
hjemmesiden

Kenneth Melander Skov
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Henvendelse ang.
loppemarked: Leo Press

26 55 19 57

Petanque

Tove Schmidt, Knudsvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: tove-schmidt@mail.dk

23 69 69 96

Annelise Hougaard, Skråvejen 5, 8586 Ørum Djurs
Mail: annelisehougaard@anarki.dk

52 82 44 08

Seniorudvalg

Jytte N. Sørensen, Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs 86 38 12 66

Klubblad

Gitte Schmidt, Østergaardsvej 6, 8585 Glesborg
Mail: gitte_fjellerup@live.dk

28 18 57 28

Lån af
klubhus

Jonna Klemmensen, Skiffardvej 17, 8560 Kolind

86 33 91 34

Klubhuset

Ramten Hedevej 11, 8586 Ørum Djurs

86 38 18 78

Ørum Aktiv
Center

Skolebakken 43, 8685 Ørum Djurs
Halinspektør Svend Åge Jellesen

86 38 16 00
86 38 27 00
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Jubilæum
Har du lyst og tid til at være med i en planlægningsgruppe, så henvend dig til
Anne Marie Melin på 29362399 eller
daggaardsminde@djurs.net.
Du kan også henvende dig, hvis du har
nogle gamle udklip eller lign. som vi må
låne.
Anne Marie Melin

Effekter til loppemarkedet
modtages gerne allerede nu!
Dette års loppemarked er den 18 august.
Vi har også det kommende år loppelager på Kni Kærvej 12. Har du ting, du gerne vil
forære til arrangementet, kan Leo Press kontaktes på telefon 26 55 19 57.

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

Beretning år 2012
Ja så er der gået et år og vi har igen generalforsamling, som det sig hør og bør
skal der være en beretning om året, der
er gået.
Det er jo en gammel klub, vi har, og næste
år skal vi have 75 års jubilæum, tænk jer.
Det er godt nok mange, der har lært at
spille håndbold her gennem årene.
Der er vist osse en kasserer, der har jubilæum næste år. Det ved vi ikke rigtig, for det
er jo ham, der holder øje med den slags
ting. Men jeg tror det.
Så vi skal have et udvalg til at planlægge,
hvordan det skal markeres, sig til hvis I har
lyst at deltage. Ellers gerne forslag til hvordan det kan markeres.
Året startede med afslutningsfest for seniorer og vi havde valgt at invitere seniorudvalget, bladudvalget, trænere og ledere
og petangue med, så vi kunne fylde klubhuset,
Helt fyldt blev det ikke men det var en hyggelig aften og for nogle en rigtig FEST.
Igen i år havde vi hold til påske cup - i Åbybro - det var et nyt sted , kæmpestort så i
år tager holdene igen til Støvring.
Vi deltog i liv i Ørum Det var ACnorddjurs,
der havde planlagt, så vores bidrag var
håndbold i hallen, der var mange med, en
hyggelig dag, men lidt hård.
I Juni havde vi sommerstævne, og igen i
år deltog DGI med amtsmesterskaber, så
der var mange kampe på 5 baner. Der er
meget der skal ordnes til sådan et stævne,
men vi havde mange hjælpere, og mange der havde prøvet det før, så det kører
bare.

I august havde vi loppemarked og vi tjente
mange penge, skønt. Det er et stort arbejde, men heldigvis er der mange som
hjælper, så der kan også blive lidt tid til
hygge, og mad.
Ingen jul uden bankospil i Ramten Klubhus, og der var rigtig mange som gav gevinster, så mange som kom og gik hjem
som vindere, igen var der rigtig mange
som hjalp til, hvor er det dejligt.
Men først og fremmest er vi jo en håndbold klub, så jeg vil også sige lidt om det.
Vi blev nødt til at trække U14 pigerne, der
var simpelthen for få spillere, ØV
Det er en udfordring at skaffe børnespillere, og fastholde dem, tiderne har ændret
sig, der er ikke så meget tænkning i fællesskabet , altså hvilken betydning det kan
have for hele holdet, hvis en eller 2 spillere stopper. Der er nogle kloge, der siger,
at det går lidt op og ned med håndbold,
nogle år er det populært og andre ikke. Vi
må håbe, at vi igen er på vej opad, det er
ikke rimelige arbejdsforhold for de mennesker, der stiller deres fritid og kompetanser
til rådighed for at være træner for dem.
U18 drengene prøvede en halv sæson
med en ny træner, deres ambitioner passede ikke sammen og drengene besluttede
i fælleskab med Jan, at de ville spille s4 herrer efter jul. Så vi har
3 herrehold
1 damehold
Det er dejligt, men træningsfliden er ikke
så stor hos seniorspillere, og der bliver ellers talt om, hvor sundt regelmæssig motion er.

OP
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for Kvik/Ramten
Bestyrelsen har nedsat et sponsorudvalg,
det er Leo og Inge-Merete.

Micro begynder
U14 drenge
U10 piger
Bevaring af hal tider er også blevet sværere, nu skal vi indberette til kommunen,
hvis vi ikke benytter haltiderne, så hermed
en henstilling til alle aktive om at benytte
træningstiderne og få en bedre kondition og en masse sjove timer, og udbred
kendskabet til vores sport, så vi kan få flere
medlemmer.
I sommer prøvede vi at træne indenfor i
Ørum, der var ca 20 til træning hver gang,
så det var en succes med sommertræning
i tørvejr.
Vi har også stadig en petangue afdeling,
men de er nærmest selvstyrende, men vi
låner deres lokale en gang i mellem.
DGI anbefaler, at hver klub får lavet samværsregler. For at idrætsforeningerne skal
have en holdning til alkohol, doping og
samvær med unge. Det har bestyrelsen
også gjort. Vi mødtes en aften trænere og
bestyrelse her i klubhuset, sammen med
en repræsentant fra DGI, vi startede på
diskutionerne, vi har haft mange debatter
i bestyrelsen og resultatet kan læses på vores hjemmeside.

Bestyrelsen har holdt møde med seniorudvalget , hvor vi fik præciseret vores samarbejde, aftalen er også på hjemmesiden.
Apropops hjemmesiden så har den fået
ny webmaster, Kenneth Skov, og vi bruger hjemmesiden mere og mere, så hvis I
mangler noget der, så sig endelig til.
Et andet tiltag, vi har lavet, er, at vi selv, eller vi har fået nogle dygtige folk til at lave
vores klubblad, det er ligeså flot som før
og så er det meget billigere.
Jeg vil slutte med at sige mange tak for
hjælpen til jer som har hjulpet i året, der
er gået, og årene der vil komme, det er
skønt at vide at så mange står parat til at
hjælpe, og det er uvurderligt, for der er
mange små opgaver, der skal løses hele tiden . og så er det rart at kunne ringe,til en
ven, og vi har jo en mand i klubben, som
kender alle, og kender alles kompetancer,
og de oplysninger giver han videre. En tak
skal bestyrelsen også have, Det er et nyt
område, jeg har begivet mig ud på, men
det er fantastisk med den hjælp, jeg har
fået. Tak for det. Hermed er beretningen
til ende.
Anne Marie Melin

Hjemmeside opdatering:
Kenneth Melander Skov
Godthåbvej 5, Godthåb
8500 Grenaa
Tlf: 51 20 44 22
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
❍❍❍
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Petanque
Efter en lang og hård vinter, hvor petanquespillet havde ligget lidt stille, startede vi op
søndag den 3. marts med rundstykker og
en lille én til halsen. Der var mødt 15 op til
seancen – fint.

os, men banerne var stadig frosne, så det
var lidt af en udfordring, men så kunne
de forskellige teknikker jo også prøves af,
hvad vi jo skal bruge, når turneringen går
i gang.

Efter vi havde siddet og hygget os lidt,
hvor vi udvekslede det sidst nye, der var
sket i Ramten og omegn, måtte vi ud for at
se, om kuglerne stadig kunne spilles med.
var dejligt at komme ud i den friske
Det va
luft. Vejret
var med
j

Desværre er der kun et hold tilmeldt turneringen, men så må vi jo også gøre det
så meget bedre, så man kan se, at Ramten kan være med. Håber vi kan leve op
til det.
Spilletidspunkt:

Onsdag kl. 15.00
Søndag kl. 10.00

Man betaler 10 kr. pr. gang for fri kaffe.
Ma
Kom og prøv, vi har kugler man kan låne til
Ko
de første prøvespil.
d
JJeg ønsker alle en god sæson.
Annelise

Billeder fra sommerafslutning i Randers Legeland
❍❍❍
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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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Sommerhåndbold
Da vinter sæsonen var ved at være slut,
tænkte jeg, der må da kunne samles et
herre hold til sommer turnering.

Vi har været så heldige at Jørgen Klemmensen har stået til rådighed, med opkridtning
af banerne.

Jeg samlede 8 faste spiller fra de 3 serie 4
hold og 3, der sagde, de gerne ville hjælpe, når der var brug for det.

Vi vil hermed gerne sige mange TAK til Jørgen, for det flotte arbejde.

Vi har fået vores sag for, da de andre klubber har stillet med serie 1 og serie 2 hold.
Igen har det vist sig, at der er en kæmpe
kampånd i Kvik, der er blevet kæmpet alt,
hvad vi har lært.

Til slut vil jeg gerne sige, det har været rigtig sjovt at spille med jer, sommeren over.
Jeg håber, vi bliver rigtig mange spillere til
den kommende sæson, jeg glæder mig allerede.
God sommer til alle.

Det er blevet til to tabte kampe og en vundet.

Jan Skov

Som det ser ud her, hvor vi mangler 2
kampe, er vi nr. 3 ud af 6 hold.
Det er dejligt at se, at selvom vi blander
3 hold, kan der godt spilles nogle gode
kampe.
Der er også blevet kørt træning hele sommeren for herre holdene. Der er vi en 6 til
7 spillere, der har benyttet sig af.
Vores dejlige baner i Ramten er også blevet benyttet, for holdet er nemlig meldt
til ude.

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)
❍❍❍
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Henvendelse til:
Inge-Merete Mønster ....... tlf. 40 37 13 09
Leo Press.......................... tlf. 26 55 19 57

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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Børneafslutning
Som noget nyt i år ville vi prøve at afholde
vores årlige børneafslutning på en anden
måde. De sidste mange år har vi lavet forskellige aktiviteter i ØAC, derefter spisning
og til sidst præmieoverrækning. Dette har
også fungeret ret godt.
Men vi har i øjeblikket kun to børnehold,
så vi var godt klar over, at vi ikke blev mellem 50-100 som vi plejede. Derfor måtte
vi tænke kreativt.
Der var mange gode forslag fra bestyrelsens side, og vi blev enige om at undersøge mulighederne om at besøge Randers
Legeland.
Vi ringede derud og fik en rigtig godt snak
med indehaveren. Derefter tog vi derud
for at aflægge dem et hurtig visit. Vi blev
vist rundt og vi kunne meget hurtigt fornemme, at her var der lege muligheder for
alle aldre.
Så lørdag. d. 13. april. kl. 9.30 kørte 57
glade og forventningsfulde unge mennesker med deres forældre af sted mod Randers.

Fighter prisen gik velfortjent til Lasse Søegaard og Jesper Olsen fik den flotte kammeratpris. Skide flot drenge, i har begge
fortjent det
Derefter gik den med leg igen til omkring
kl. ca. 16.00.
Nogle af drengene skulle spille fodbold i
Gjerrild, så de kørte noget før.
Men alt i alt syntes jeg Randers Legeland er
et hyggeligt legeland og supersjov underholdning for hele familien. De har huset
proppet med spændende og sjove forlystelser til børn i alle aldre. Kæmpe klatrestativer, trampoliner, multisportsbane,
hoppeborge, minigolf og massere af morskabsmaskiner og meget, meget mere.
Til sidst vil jeg godt takke af for en rigtig
dejlig dag med masser af skønne mennesker.
Marianne Skov

Vi blev sluppet løs og så blev der leget
på kryds og tværs af alle mand. Indimellem blev det for meget for forældrene, de
trængte til et lille break - så var det dejligt
at man kunne gå ud og få sig en kop kaffe
og få hvilet ørene for en stund.
Til middag fik vi serveret Pommesfrites,
byg-selv burger og saft. Det skal de så ikke
have den store ros for. Vi måtte rende og
fylde op hele tiden, for der var ikke nok.
Men pyt med det, for humøret var højt,
meget højt.
Det blev ikke mindre af, at der skulle uddeles medaljer til microbegynderne og U10
Billede fra sommerafslutning i Randers Legeland
pigerne og flidspræmier til U14 drengene.
❍❍❍
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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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Billeder fra afslutning

❍❍❍
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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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Seniorafslutning
Leder og afslutningsfest for senior fredag
den 19. april.
Der var 35 tilmeldt, som fik en dejlig aften
med god mad og lidt at drikke der til.

Damepokalen blev tildelt Mia Vørs
Herrepokalen blev tildelt Jan Henriksen
TIV pokalen blev tildelt Kenneth Skov
Årets Kvikker blev tildelt Laura Press
Leo Press

Mia Vørs med pokalen for
Årets damespiller

Kenneth Melander Skov får overrakt
TIV pokalen

Husk at kikke på vores hjemmeside:

www.kvik-ramten.dk
Du kan også finde os på:

www.facebook.com
❍❍❍
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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
OP
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PumaCup
U-10 pigerne havde glædet sig i flere måneder til, at det endelig skulle blive torsdag den 28. marts, hvor bussen skulle køre
os til Støvring. Endelig fik vi vinket farvel til
alle forældrene og bussen satte i gang.
I Støvring fik vi en lille overraskelse, da
det klasselokale, vi skulle sove i, viste sig
at være et lille mødelokale… MEN.. det er
ikke noget problem for os, vi krymper os
da bare sammen, så der er plads til alle.
Der blev desværre ikke plads til Annette,
så hun måtte sove sammen med drengene
og ”hvem vil ikke have lidt Gustav” - stakkels Annette!
Pigerne var så heldige, at deres første kamp
var kl. 8.30 i Suldruphallen. Så vi var oppe
6.15 for at spise morgenmad og smøre
madpakker, inden bussen kørte kl. 7.15
- hvilket pigerne klarede rigtig flot! Vores
modstandere i første kamp var tyskere. Vi
startede lidt trætte ud, men i løbet af kampen fik vi spillet os varme og det var en fin
kamp. Desværre løb de fra os til sidst, og
vi tabte 10-6. Øv.
Men de triste miner var hurtigt glemt, og
vi var klar til næste kamp, som var mod
TRIF 1. Det var en meget lige kamp, hvor
pigerne virkelig kæmpede for hver eneste
bold. Desværre scorede TRIF lige til sidst,
og vandt 8-7. Det havde vi selvfølgelig
kun én kommentar til, næste kamp vil vi
vinde! Og det viste pigerne, hvordan man
gør på bedste KVIK-maner. Det blev en sejr
på 10-1 over Støvring 3! Sejt, så skulle der
råbes ”hvem var det der vandt i dag…”
Sejren skulle selvfølgelig fejres med en tur
svømmehallen, inden det var tid til aftensmad. Om aftenen skulle U-14 drengene
spille nede i byen, så der var vi selvfølgelig
❍❍❍
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klar som heppekor. Med heppekoret i ryggen, vandt drengene 12-5!
Sejren om fredagen gjorde, at vi endte på
tredje pladsen i vores pulje. Om lørdagen
skulle vi så møde alle de andre 3ere. Vores
kampprogram startede allerede kl. 8.00
igen i Suldruphallen. Så vi var tidligt oppe
igen, denne gang havde vi slæbt U-14
drengene med. Vi kæmpede alt, hvad vi
havde lært og hev en sejr hjem på 4-2. Vores sidste kamp skulle vi spille kl. 10.30 og
det var mod endnu et tysk hold, HSG Jörl.
De tyske spillere var pigerne blevet gode
venner med, men vi blev enige om, at det
ville være fedt at vinde over et tysk hold.
Selv om det hold hårdt, holdt det stik. Pigerne kæmpede og kæmpede. Det blev
en sejr på 6-5. Super flot spillet!
Efter kampen tog vi bussen ud til drengene for at heppe. Det blev desværre til
et nederlag for dem, men skidt pyt, for
svømmehallen ventede. Her blev der hygget inden pigerne skulle hjem og have aftensmad og gøre sig klar til disko!
Vi vil gerne sige mange gange tak, for en
skøn tur! I har været rigtig søde at have
med, både overfor os trænere og hinanden. Det er dejligt. Selv ikke det at stå op
kl. 6 kan få jer ned med nakken Også en
stor tak til de mange forældre besøg, I var
nogle fantastiske ”heppere” - selvom pigerne mente, at det var lidt pinligt, var det
tydeligt at mærke, at de syntes, det gav en
kanon stemning.
Håber I er klar igen til næste år, det er vi i
hvert fald!
Marianne og Laura

Kalender 2012 / 2013
Dato
Arrangement
16. jun Hjemmestævne i Ramten
18. aug Loppemarked

Tid
-

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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PumaCup set med spillerøjne
Hvordan gik kampene?
3 vundet og 2 tabte og vi spillede blandt
andet mod tyskere.

Hvordan var stemningen?
Stemningen var god. Der var et godt sammenhold til kampene. Det var pinligt, når
forældrene heppede højt.
Hvad var det sjoveste?
H
At spille håndbold og hygge med de anA
dre.
d
Vi heppede også på drengene, når de spillede. Vi fik helt ondt i halsen.
le
Hvordan er sæsonen er gået?
H
Vi har tabt mange men også vundet
V
mange
kampe. Og vi har rykket os mega
m
mega
meget. Det har været sjovt at gå
m
til
ti håndbold. Vi har lært mange ting.
Det
D har gjort os bedre til at spile sammen.
m
Vores
trænere er de bedste og det er
Vo
min
m historie.
Hilsen Laura U-10

Billeder fra sommerafslutning i Randers Legeland
❍❍❍
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Grethes Busser Vivild
Også dobbeltdækker

86 48 64 77
- De ringer og hører .. vi kommer og kører -

OP
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Serie 4 kredsmesterskaberne
Vores unge serie 4 hold klarede sig rigtig
godt. De vandt næsten alle kampene i serie 4 B.

Midtdjurs kunne nu afgøre, hvem der blev
kredsmestre. Hvis de vandt med 3 til 5 mål
blev det os.

Det var en super følelse, at det gik så godt,
nogle få gange måtte de have hjælp fra
Leo, Jønne, Jonas og Farmer.

Vi heppede alt, hvad vi havde lært. Med
1 sekund igen var Midtdjurs foran med 3
mål, så nu kunne det ikke gå galt, troede
vi.

Holdet kvalificerede sig til kredsmesterskaberne i Rødkærsbro.
Vi havde set det var Midtdjurs og HOH 4,
vi skulle møde. Da vi skulle til køre hjemmefra kunne Markus fortælle, at Midtdjurs
mødte op med et halv serie 2 hold.
Den første kamp var mod Midtdjurs, vi
kæmpede helt vildt og vandt med 3 mål.
Nu var den næste kamp mod HoH4 rigtig
spændende, men desværre tabte vi.

Der bliver dømt frikast til HOH4. Midtdjurs ville være sjove og valgte at forlader
banen, så HoH4 kunne score. Midtdjurs
vidste nemlig ikke, det var vigtigt for os, at
de vandt med mindst 3 mål.
Inden vi får råbt ind til Midtdjurs, at de skal
komme tilbage, var der scoret. Så i stedet
for at det bliver Kvik/Ramten der vinder, så
blev
det HOH4.
Vi
V hang godt nok lidt med skuffen,
men super godt spillet drenf
ge
g og Farmer. I skal være super
stolte
af, hvad i har præsteret i
s
den
d tid, i har spillet serie 4. Jeg
glæder
mig til næste sæson, nu
g
ved
v vi, hvor stor forskel der er
på
p serie 4 og U18.
Dejligt
der er kommet humør
D
og
o glæde tilbage på holdet.
GOD
SOMMER TIL ALLE JER
G
SUPER
DEJLIGE MENNESKER
S
FRA
F KVIK/RAMTEN.
Jan Skov

Billede fra sommerafslutning i Randers Legeland
❍❍❍
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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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Resultater
U-10 Pige B, Pulje 1
Hold
1
Rougsø KFUM
2
Vorup FB 2
3
Randers Freja
4
SIF Assentoft
5
Vivild IF
6
Kvik/Ramten

K
! 10
10
10
10
! 10
10

V
9
8
6
4
2
1

U
0
0
0
0
0
0

T
1
2
4
6
8
9

Score
135 - 61
100 - 70
72 - 82
69 - 71
65 - 112
39 - 84

P
18
16
12
8
4
2

U-14 Drenge A, Pulje 1
Hold
1
Vivild IF
2
IF Midtdjurs
!
3
Kvik/Ramten
4
Kolind-Perstrup IF
5
Åstrup/H.-Grenå IF
6
HH Star, Hadsten/Houlb.

K
10
10
10
10
10
10

V
9
6
5
3
2
1

U
0
1
2
2
2
1

T
1
3
3
5
6
8

Score
172 - 110
133 - 125
147 - 141
140 - 163
141 - 170
136 - 160

P
18
13
12
8
6
3

Serie 4 Damer B, Pulje 1
Hold
1
Vorup FB 5
2
Grenå IF 4
3
Kristrup Boldklub 7
4
Kvik/Ramten 2
5
ØAI/Auning IF 3
6
Kolind-Perstrup IF

K
10
10
10
10
10
10

V
7
6
5
4
3
2

U
2
1
1
0
2
0

T
1
3
4
6
5
8

Score
150 - 115
122 - 100
130 - 137
117 - 127
120 - 103
93 - 150

P
16
13
11
8
8
4

Serie 4 Herrer B, Pulje 2
Hold
1
IF Midtdjurs 2
2
Havndal Udbyneder IF
3
Kvik/Ramten
4
Lem Idrætsforening
5
IF Alliancen

K
8
8
8
8
8

V
7
6
4
2
1

U
0
0
0
0
0

T
1
2
4
6
7

Score
169 - 120
164 - 153
155 - 112
114 - 152
119 - 184

P
14
12
8
4
2

Serie 4 Herrer B, Pulje 1
Hold
K
1
Kvik/Ramten 3
8
2
Nielstrup-Voldum UIF NB 8
3
Kvik/Ramten 2
8
4
Trustrup-Ålsrode IF 2
8
5
FC Grenå
8

V
7
5
4
3
1

U
0
0
0
0
0

T
1
3
4
5
7

Score
169 - 122
103 - 84
139 - 144
134 - 125
109 - 179

P
14
10
8
6
2

❍❍❍
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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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BIKINISÆSONEN ER PÅ VEJ!!
Sommeren venter forude, hvilket jo betyder mindre tøj på kroppen! Måske er det
NU du skal tjekke op på om figuren lever
op til det sommertøj du har liggendeJ
Hvad enten du nu har brug for at stramme
lidt op hist og her eller også for at komme
i bedre form: Ørum Aktiv Center har sit
eget fitnesscenter, hvor man kan dyrke
både styrke- og konditionstræning til en
fornuftig pris.
Her er både maskiner, vægte og bolde til
at træne styrke, samt romaskiner, crosstrainere, cykler og løbebånd til at træne
sit kredsløb.
I tillæg er der hold med træning på stor
bold mandag aften og torsdag formiddag
og medio juni starter et hold op med Free
Range Fitness.

Pris for alt dette er kun kr. 195,- pr. måned.
Pensionister kr. 130,- (dog under forudsætning af at man træner i tiden 10.0014.00)
Vi kan tilbyde:
Motion for alle fra 15 år – 100 år +
Åbent 365 dage om året fra kl. 07.00 –
22.00
Uddannede instruktører til rådighed alle
ugens hverdage, man skal blot aftale tid.

Kontakt os på:
Tlf.: 86 38 16 00
Mail: orum@aktiv-center.dk

VI GLÆDER OS TIL AT MØDE
DIG I VORT DEJLIGE FITNESSCENTER I ØRUM AKTIV CENTER!

❍❍❍
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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
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Nyt fra Ramten Borgerforening
23. juni 2013 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.
8. december 2013
Juletræsfest i klubhuset
I år påtænker vi at lave noget nyt omkring
juletræsfesten. Men der vil komme mere
info omkring dette senere på året.
Der vil dog stadig være dans om juletræet,
besøg af julemanden og kaffe/the og æbleskiver.
Entré kr. 15,- pr. person

2. marts 2014 kl. 15.00
Fastelavnsfest i klubhuset
Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte samt til kattekongen og kattedronningen.
Der serveres fastelavnsboller, kaffe/the og
saft.
Entré kr. 15,- pr. person
18. marts 2014
Generalforsamling i klubhuset
Denne afholdes sammen med Ramten
Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtæger.

1.marts 2014 kl. 18:30
Fællesspisning
Vi laver rammerne til en hyggelig aften i
klubhuset for dig og din familie og venner.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Entre kr. 100,- pr. voksen – 45,- pr. barn

Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme nærmere detaljer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er:
Morten Sørensen ............ Tlf.: 4018 5442
Karsten Thygesen ............ Tlf.: 2424 0192
Torben Lund .................... Tlf.: 3042 7221
Hanne Kruse .................... Tlf.: 2064 3229
Maiken Riis ...................... Tlf.: 2443 3129

Billeder fra sommerafslutning i Randers Legeland
❍❍❍
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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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Uddrag af samværspolitik i Kvik
K Klubånd - V Velvære - I Initiativ - K Kammeratskab
Forældreopbakning
Opfordrer forældre / bedsteforældre til at deltage aktivt i børnenes
idrætsliv
Posetiv opbakning på og udenfor banen, dit barn sætter pris på
det.
Støt op om klubbens og holdets arbejde, din indsats bliver værdsat,
ikke mindst hos dit barn.
Kør ikke med flere børn i bilen end der er seler til, og overhold fartgrænserne.
Orientere træner eller bestyrelse om evt. mistrivsel hos dit barn
Vi forventer at forældre deltager i kaffedagen.
Vi forventer at forældre hjælper med tidtagning . Der bliver lavet en
plan så I ved det i god tid.
Alkohol og børnesport hører ikke sammen.
Ingen kritik, irettesættelser eller spillemæssige anvisninger til egne
eller andres børn.
Udvis respekt for træneren og dennes beslutninger.
Uenighed med træneren skal diskuteres personligt med træneren.
Arrangementer
Vi forventer at der er opbakning til vores arrangementer, de er der
for at skaffe penge til klubbens arbejde, og det skaber fællesskabsfølelse, og det er sjovt. Jo flere vi er, jo mindre arbejde til den enkelte.
Samværspolitikken er blevet til ved et samarbejde mellem bestyrelse
og trænere og DGI Østjylland i 2012 og den er godkendt på bestyrelsesmøde d. 21 januar 2013.
❍❍❍
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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” – oktober 2013
Fra: ______________________________________________________________________
Om: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Afleveres senest den 25. september 2013.
❍❍❍
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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

