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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

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
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Ørum Aktiv
Center
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Halinspektør Svend Åge Jellesen

86 38 16 00
86 38 27 00

Husk at kikke på vores hjemmeside:

WWW.kvik-ramten.dk
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Træningstider i ØAC
Serie 4 Damer
Tirsdag kl. 19:00 - 20:30

Micro
Tirsdag kl. 15:00 - 16:00
Trænere:
Lars Andersen:
Lotte Andersen:

23 86 01 28
26 61 49 01

40 55 97 14

Holdledere:
S4H I: Jan Henriksen:
S4H II: Leo Press:

40 59 99 38
26 55 19 57

Serie 4 Herre III (U-18 drenge)
Tirsdag kl. 20:00 - 22:00
Torsdag kl. 20:00 - 21:30

U-10 piger og drenge
Tirsdag kl. 16:00 - 17:30
Trænere:
Laura Press:
Marianne Skov:

22 57 62 57

Serie 4 Herre I og II
Tirsdag kl. 20:00 til 22:00

Begynder
Tirsdag kl. 15:00 - 16:00
Træner:
Maria Juul:

Træner:
Daniel Andersen:

29 87 63 95
30 69 86 83

Træner:
Jan Skov:

40 14 33 02

U-14 drenge
Tirsdag kl. 17:30 - 19:00
Torsdag kl. 18:30 - 20:00
Trænere:
Kenneth Skov:
Annette Lindhardt:

51 20 44 22
40 99 24 66

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

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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Generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KVIK/Ramten
fredag d. 22. februar 2013 kl. 19.30
i foreningens klubhus i Ramten
Spisning kl. 18.30
med bindende tilmelding senest d. 18. februar til
Leo – 26 55 19 57 eller Jan – 40 14 33 02
Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1)
Valg af dirigent
2)
Formandens beretning
3)
Kassereren aflægger det reviderede regnskab for
2012 til godkendelse
4)
Fremlæggelse af budget
5)
Fastsættelse af kontingenter
6)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7)
Valg af 2 revisorer, der afgår skiftevis
8)
Indkomne forslag
9)
Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag d. 8. februar.
Den endelige dagsorden kan findes på www.kvik-ramten.dk og i
hallen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mød op og vær med til at beslutte,
hvordan vores klub skal udvikle sig!

❍❍❍
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Kaffe forældre dag
Søndag den. 18. nov. havde Kvik/Ramten
indbudt til den årlige kaffe forældre dag.
Sådan havde vi skrevet i vores indbydelse
!!!
MØD OP til nogle hyggelige timer OG
HEP PÅ VORE SPILLERE!
Søskende og bedsteforældre og andre er
naturligvis også meget velkomne.
Som det plejer, havde vi en rigtig dejlig
dag med masser af glade mennesker i
hallen dagen igennem. Der var en super
god stemning, og den blev ikke ringere af,
at der blev speaket og spillet musik i hallen dagen igennem. Kirsten Olsen og Jan
lagde ud med at speake og derefter tog
U14 drengene over. De var som sædvanlig
friske på at sætte gang i den Tusind tak
for det Kirsten og drenge Der var ikke let
at finde folk til denne post. Super i sprang
til.
De første kampe startede kl. 10.30 også
gik det bare derudaf til kl. 15.00. Store og
små kom og gik. Mange slog sig ned et
sted med en kop kaffe og et stykke kage

❍❍❍
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og fik sig en god sludder med de andre
over bordene. Hyggeligt så det ud. Hertil
skal der lyde et kæmpe tak til de forældre,
der havde bagt til os denne dag.
Der var papir på bordene, så havde man
lyst til at lave en lille tegning eller lign.,
havde man mulighed for dette. Stedet var
godt besøgt af både store som små, og
hold da op som bordene var flotte da vi
pakkede sammen ved 16 tiden. Alle mulige flotte tegninger mellem hinanden.
Nogle var meget fantasifulde mens andre
virkelig ”lignede” noget Men sikke et flot
bord.
Der var også mulighed for at købe vores
flotte klubdragt denne dag. Det var der
mange, der benyttede sig af, så Anne Marie havde nok at se til ude i hende lille bod.
Hun havde nemlig taget et stort udvalg af
forskellige størrelser med, så man havde
mulighed for at prøve.
Tak til alle for en dejlig dag.
Marianne Skov
Sk

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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X-mas cup
Igen i år var vi syv Old Boy`s herrer, der
drog til X-Mas cup i Assentoft.
Det er jo en dag, hvor der er rigtig mange
herrer og damer over 32, der mødes, til en
god gang håndbold.
Da vi fik spilleprogrammet og opdagede,
at vi skulle spille kl. 8.52 og næste kamp
kl. 14.30, følte vi os extra old boys. Det er
godt nok lang tid at vente.
Da vi mødtes ude i hallen og folk var færdig med at brokke sig over den lange ventetid, var der super humør.
Vi spillede den første kamp mod Langå.
Det blev uafgjort, så nu var vi ligesom i
gang.
Efter kampen valgte shopping tøserne (Jakob og Søren), at køre ud og kigge på butikker. Vi andre var NØDT til at drikke de
X-Mas , der blev serveret i hallen. Det var
nu heller ikke så dårligt.

❍❍❍
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Kl. 14.30 var vi alle samlet igen. Det blev
også en rigtig god kamp. Vi fulgte godt
med i starten, men tabte desværre. Det var
mod HK Firkløver.
Selv om det er et stævne med spillere, der
ikke spiller på højt plan længere, er det tydeligt at se, at det man kunne som ung,
glemmer man ikke.
Det kan godt være, de ikke løber så hurtigt, men de er gode til at finde hinanden.
Der blev spillet mange rigtig gode kampe.
Da vi skiltes efter stævnet, var alle enige
om, at det havde været en hyggelig dag,
som vi gerne vil prøve igen til næste år.
Jeg vil gerne slutte med at TAKKE alle, der
var med til stævnet for en sjov dag. Det var
rigtig hyggeligt.
y
Jan
Ja 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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U-10 piger
Inden jul løb vi ind i et par nederlag, men
vi fik også nogle gode sejre bl.a. over
Hornslet. Dette gjorde, at vi endte midt i
puljen og i b-rækken efter jul.
Sæsonen blev afsluttet med nogle lege i
hallen og julehygge med æbleskiver og
saftevand i cafeteriaet. Et par hyggelige
timer.
Den første kamp her efter jul var en meget
spændende og lige en af slagsen, som vi
desværre tabte 2-3. Havde de sidste marginaler været på vores side, havde vi vundet.
Vi har haft lidt udskiftning i truppen, men
er nu et godt sammentømret hold, bestående af 9 friske piger. (Det skal dog siges,

at der altid er plads til flere!) Det er dejligt
at se, hvordan I hygger jer med hinanden
og håndboldspillet. Vi øver en masse forskellige ting til træning, bl.a. at få noget
mere bevægelighed i vores angrebsspil. I
bruger det også mere og mere til kamp.
I påsken skal alle 9 spillere + 2 trænere på
påskestævne sammen med U-14 drengene. Pigerne glæder sig rigtig meget, hvor
specielt svømmehal med diskolys giver
store forventninger.
Til sidst skal lyde en tak til jer piger, fordi I
(stort set) altid kommer med jeres dejlige
humør og gå-på-mod og gør træningerne
sjovere og latterfulde! Vi ser frem til en
masse grin og håndbold sammen med jer,
både i turneringen og i påsken.
Marianne og Laura

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.

❍❍❍
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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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U-18 drenge
Inden jul kæmpede drengene i U18, det
blev ofte nogle svære kampe, da der blev
spillet hurtigt og ofte teknisk svære kampe.

Det kan godt være svært, når man kan se,
der var straffe og så det ikke bliver dømt.
Men det er jo nogle friske drenge, så de
går til den med godt humør.

Nicki og Mia har givet dem en masse nye
systemer og andre ting de kunne bruge i
kampene. Men da flere af spillerne går på
teknisk skole langt væk, kunne det godt
være svært at få systemerne øvet til træning.

Desværre har Mike været så uheldig at
vride om på sit knæ, så han kun var med
i første kamp. Jeg er sikker på modstanderne ikke savner dit hårde skud. Håber du
snart bliver frisk igen.

Efter jul har drengene valgt at spille serie
4. Da det så vil være lidt nemmere at få
en fra et andet hold til at hjælpe, hvis feks.
der er en, der skal ud og dømme en kamp,
den dag holdet skal spille.
Jeg er kommet ind som holdleder/træner
efter jul. Jeg vil gerne sige en stor Tak til
Nicki og Mia for deres store indsats omkring holdet inden jul.
Det er pludselig blevet en helt anden type
kampe, man skal spille. Der bliver ikke spillet så hurtigt og teknisk svært.

Holdet har fået en ny spiller Morten Mygind, som er en spiller, der går frisk til spillet. Så det er rigtig dejligt. Så nu består
holdet af 12 friske drenge
Den første kamp mod FC Grenå blev vundet med 32- 16 og den næste mod vores
egne Serie 4 herrer - altså Leo`s hold - blev
vundet 26-15. Godt spillet drenge.
Til sidst vil jeg gerne sige en TAK til holdet
for jeres måde at være på. Bliv ved med
at holde det gode humør, det smitter af på
alle andre.

Men modstanderne vejer noget mere, så
pludselig bliver det en spiller på 120 kg eller der omkring, man skal stå tumle med.
Det kan godt være noget af en udfordring,.
Der bliver heller ikke dømt så hårdt, hvis
der bliver gået lidt til hinanden.

Hjemmeside opdatering:
Kenneth Melander Skov
Godthåbvej 5, Godthåb
8500 Grenaa
Tlf: 51 20 44 22
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
❍❍❍
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Jan Skov

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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Serie 4 herrer II
Så er vi startet på 2. halvdel af turneringen.
Vi har allerede fået vores første sejr, så det er slet ikke så ringe endda, selvom vi altid
har nogle afbud af flere forskellige årsager, det kan være jagt, spillemandsmusik, skitur,
skader. Vi har fået tilgang af flere spillere, så selvom vi engang imellem skal lægge ryg til
et enkelt nederlag, så er der en god ånd på holdet.
Så hvis der nogen, som vil med på serie 4 herrer II, skal I bare sige til.
Husk alle herrespillere at vi træner tirsdag kl. 20.00, det er jo sjovest, når vi er 2 fulde
hold (14 spillere) til træning, som sidste gang.

Holdets kommende kampe
Dag:

Dato:

Søndag 3.2.

Kl.

Spillested:

Modstander:

16.00

Ørum Aktiv Center

Grenaa FC

Søndag 24.2.

12.05

Grenaa Idrætscenter

Grenaa FC

Søndag 3.3.

15.30

Ørum Aktiv Center

Kvik/Ramten 3

Søndag 10.3.

16.00

Ørum Aktiv Center

Nielstrup Voldum

Søndag 17.3.

15.00

Ørum Aktiv Center

Trustrup-Ålsrode

Og så er der selvfølgelig nogen, som ikke var med, da billedet blev taget.
På holdets vegne - Leo Press
❍❍❍
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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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Julebanko 2012
Igen i år indsamlede jeg en del fine gevinster – så derfor var det vigtigt at kunne deltage – og ikke mindst med forhåbning om,
at der ville være flere gode ting i bilen, når
turen gik hjemad.
Det er helt fint at komme rundt efter gevinster. Jeg er forbavset over, hvor gavmilde og glade de givende er. Mange gør
et stort arbejde ud af det – og overvejer
grundigt, hvad de vil støtte med. Det kan
dog også være ”farligt”, for jeg købte flere
ting de steder, hvor jeg samlede ind. Det
blev også til bestilling af flotte olielamper,
som VidenDjurs havde sponsoreret. Jeg
kunne høre, at mange gerne ville eje nogen af disse – og det gør jeg nu (eller mere
rigtigt – John fik nogle i gave af mig. Lige
hvad jeg ønskede mig!!).
Vejret var fint – måske for godt, for ikke
mange var mødt op til de to banko arrangementer. Den første dag måtte jeg desværre konstatere, at fire plader ikke rakte
til at få pladen fuld – jeg var lige ved et par
gange, men ikke nok. Flere vandt mange

gange – og særlig et bord (Birthe og Lotte), havde god succes med at bringe pakker ind til bordet.
Søndag d. 30.12 var vi atter klar – og havde nu en anden taktik. Vi placerede os ved
bordet, hvor der sidst havde været held.
Det fulgte da også med. Jeg vandt flere
fine små ting, så ikke så ringe.
Det er altid hyggeligt at komme til julebanko. Der er en rigtig god stemning, og
der er også rum til, at man under pauser
m.m. kan få sagt glædelig jul til mange af
de kendte ansigter. Der lægges et stort arbejde i at få det til at glide. Hele bestyrelsen støtter op og hjælper til, og det virker
som om, at der ikke skal de store forberedelser til. Jeg ved bedre! Det kræver en del
at holde styr på, hvem der har givet hvad
– og også, at der skal laves kaffe m.m. –
det kræver et stort forarbejde. TAK til arrangørerne – jeg skal nok gøre mit til at
støtte op – og vil forsøge at være der igen
næste år.
Käthe Fogh

Mere julebanko
Så er årets 2 julebankoer overstået.
Der var rigtig mange fine præmier, som
alle var sponsoreret af forretningsdrivende
rundt om på Djursland, vi havde ca 100
forskellige gevinster, så det er et eldorado
at komme til banko, og ikke mindst vinde.
Der er bankogevinster, bingogevinster,
sidegevinster, pladebilletgevinster, der bliver også solgt amerikansk lotteri, så rigtig

mange har chancen for at komme hjem
med en gevinst.
I pausen var der kaffe, slik og småkager.
Tusind tak til alle jer der har skaffet gevinster, alle jer der har givet gevinster og alle
jer der har hjulpet med at få afviklet bankospillene, og dejligt at der kom så mange
til banko, og I skal være velkomne igen i
julen 2013.
Anne Marie Melin

❍❍❍
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Kalender 2012 / 2013
Dato
12. feb
17. maj
16. jun
18. aug

Arrangement
Tid
Sidste frist for betaling af restbeløb på
250 kr. til påskestævnet
Deadline for indlevering af materiale til
næste klubblad
Håndboldstævne i Ramten
Loppemarked
-

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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Julebanko 2012
Vore årlige bankospil vil blive husket som to bankospil der var tilsmilet af mildt vejr. Der var
skaffet mange fine gevinster, så overskuddet blev på ca. 10.000 kr. Spillet blev holdt over 2
dage, torsdag den 27. og søndag den 30. dec. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til
alle der deltog, specielt vore sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne)
Birthe, Jan, Jytte, Claus, Käthe, Heidi, Inge-Merete, Anne Marie, Majken, Kenneth, Maria &
Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre. Overskuddet går bl.a. til børnenes påsketur.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:
Murerfirmaet Bent Klausen, Firan Radio, M-M Pizza, Tømrerfirmaet Henrik Hedeager, Tømrermester Frank Birch, Motor-Centrum ApS &Dag’liBrugsen.
Stenvad:
Murerfirmaet Torben Nielsen & Stenvad Mosebrugs-center.
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Sørens Turist & Mini Busser, Nova Vita,
Hütters Reklamebroderi ApS, I.F. Møbler, Bjarnes Olie & Ramten Tømrer- &
Snedkerforretning.
Auning:
Sportigan & Auning Boligmontering.
Grenaa:
Papirgården A/S, Grenaa, Djursland Bank A/S, Bog & Ide, Bolighuset, Grenaa
Produk-tionsskole, Grenaa Bilcenter, Grenaa Skov & Have, Nyt Syn, Stark, Ellermann Profiloptik, Nordea, Viden Djurs, Grenaa Bow-ling Center, Jyske Bank,
Sparekassen Djursland, Begravelsesforretningen Nanny S. Kristensen Eftf.,
Blomsterværkstedet v/Anja Sørensen, Danske bank, Byens Guldsmed, Intersport, Grenaa Cykelsport, All Size, Nostalgi, Djurslands Posten, Stena Line, Olrik, Louis Nielsen, Marcus, Legekæden, Silvan, Wagner, Stagen, Jysk, Kvickly &
Skousen.
Glesborg: Land og Fritid & SuperBrugsen.
Bønnerup: Dag’liBrugsen, Bønnerup Fisk & Ny Form.
Fjellerup:
Fjellerup Bageri, Living Products v/G. Schmidt & T. Pedersen & Golfen v/Pia.
Kirial:
Skovplanteskolen Holmegaard.
Rimsø:
Valthers Køreskole.
Ryomgaard: XL-Byg.
Vivild:
Grethe’s Busse.
Kolind:
EBM Din Tøjmand.
Trustrup:
Freys Planteskole
Vejlby:
Entreprenørfirmaet Børge Juul.
Hemmed: Kai Maler.
Nimtofte: Midtdjurs Traktorlager & Djurs Sommerland.
Jeg håber, vi alle ses igen til næste jul.
På bestyrelsens vegne - Leo Press
❍❍❍
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Grethes Busser Vivild
Også dobbeltdækker

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

Ramten
t

Familievenlig feriebolig på 350 m
i 2 etager. Huset er beliggende på
en 3000 m2 stor naturgrund, der
er afskærmet og udstyret med bl.a.
petanquebane og legeredskaber.
Stueetage: Poolrum, swimmingpool
og 4-personers spabad, solterrasse,
3 stuer, moderne udstyret køkken
og gæstetoilet.
Billardværelse.
2

2. etage: Stor stue, sauna,
8 værelser - 16 personer, badeværelser, solarium og billardværelse.
Til huset hører fiskeret fra
fiskeplads ved Ramten Sø.
Parabolantenne, billard,
mikrobølgeovn, grill, tv,
CD-afspiller, babyseng + stol.
Gynge, sandkasse og vippe.

Nova Sol 39143037
OP
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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
❍❍❍
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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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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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KVIK/Ramten
Bestilling af klubtræningsdragt.
m. påtrykt KVIK/Ramten logo og fornavn på både trøje og bukser.

Børnestørrelser: Nr. 1 & 3: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 og 16 år. Nr. 2: 6/8 – 10/12 og 14/16 år.
Voksenstørrelser: S – M – L – XL – XXL.

Nr. 1

Nr. 2

Børne str. Kr. 330,Voksen str. Kr. 410,Fås også som dame model

Nr. 3

Børne str. Kr. 235,Voksen str. Kr. 265,-

Børne str. Kr. 180,Voksen str. Kr. 210,-

Beløbet skal betales ved bestilling.
Bestillingsseddel og beløbet afleveres i en lukket kuvert til et bestyrelsesmedlem eller til en træner.

Jeg bestiller herved 1 stk.

Nr. 1___

Nr. 2___

Nr. 3___

Jeg spiller på hold:____________________________________________________
Navn på dragt (fornavn):_______________________________________________
Størrelse:___________________________________________________________
Navn:______________________________________________________________
Adresse:_________________________________________Tlf. nr.:_____________
Hjælp til valg af børnestørrelser:
6 år:
højde op til 116 cm.
8 år:
højde op til 128 cm.
10 år:
højde op til 140 cm.
12 år:
højde op til 152 cm.
14 år:
højde op til 164 cm.
16 år:
højde op til 176 cm.
Størrelsen er også afhængig af vægt.
❍❍❍
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KØB OLIE LOKALT
Olie til konkurrencedygtige priser
Ring og få et godt tilbud!

v/Bjarne W. Jensen
Skråvejen 1. Ramten . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 13 66 ∙ Tankbil 21 24 56 66 ∙ bjarnesolie.dk

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

KVIK’eren . 1/2013

❍❍❍

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, Käthe Fogh eller Gitte Schmidt


INDLÆG TIL ”OP KVIK´EREN” – juni 2013
Fra: ______________________________________________________________________
Om: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Afleveres senest den 17. maj 2013.
❍❍❍
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SERVICE

Høj kvalitet - til for nuftig pris

BREMSESTAND
KARROSSERIVÆRKSTED
DIAGNOSESTAND
Auning

NYE BILER

GRENÅ

ØRUM
MOTOR-CENTRUM

BRUGTE BILER
ORIG. RESERVEDELE

AUTORISERET
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
OP
KVIK’eren
Inhouse /GS . gitte_fjellerup@live.dk
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