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Klubblad for KVIK/Ramten

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

Ungdomsudvalgs Nicholai Holst Jakobsen, Kastbjergvej 21,8585 Glesborg 23 44 69 28
formand
Mail: nicholai.holst@mail.dk
Ansvarlig for
hjemmesiden

Nicholai Holst Jakobsen
Mail: nicholai.holst@mail.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

OP
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Træningstider i ØAC
SÆSONSTART TIRSDAG DEN 14. AUGUST
og sidste sommertræning tirsdag den 26 juni
Micro/begyndere
Tirsdag fra kl. 15:00 til 16:00
Træner:
Maria Juul: 40 55 97 14
U-10 piger
Torsdag fra kl. 17:00 til 18:30
Træner:
Laura Press: 29 87 63 95
U-12 piger
Tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 19:00
Torsdag fra kl. 18:30 til kl. 20.00
Træner:
Iben Sørensen: 61 55 03 82
U-14 piger
Tirsdag fra kl. 16:00 til kl. 17:30
Torsdag fra kl. 17:00 til kl. 18:30
Trænere:
Jan Skov: 40 14 33 02
Marianne Skov: 21 44 86 83

U-14 drenge
Tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 19:00
Torsdag fra kl. 18:30 til kl. 20:00
Trænere:
Annette Lindhardt: 40 99 24 66
Kenneth Skov: 51 20 44 22
U-18 drenge
Tirsdag fra kl. 20:30 til kl. 22:00
Torsdag fra kl. 20:00 til kl. 21:30
Trænere:
Nicki Nettermann: 20 37 27 15
Stefan Nielsen: 42 25 39 00
Mia Vørs
Samtræning S4 herre/S2 damer/S4
damer
Tirsdag fra kl. 19:00 til kl. 20:30
Træner:
Daniel Andersen: 22 57 62 57

Nye ansigter i bestyrelsen

Sekretær Maiken Riis Jensen
❍❍❍
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Bestyrelsesmedlem Heidi Skjødt

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

KVIK’eren . 2/2012

❍❍❍

Petanque
Vi startede op efter vinterpausen søndag
den 4. marts.

tage kage med onsdag for at fremme den
sociale side.

Der var 14 fremmødte – flot i betragtning
af, at nogle var på ferie. Der mødte 3 nye
op, så det var jo godt. Vi blev enige om,
fremover at betale 10 kr. pr gang, da vores kasse er noget slunken. Til gengæld er
der gratis kaffe hver gang. Vi skiftes til at

Vi spiller onsdag eftermiddag kl. 15 indtil
videre. Så tager vi det op hver måned, for
at se, om vi evt. skal spille aften i sommer.

❍❍❍
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Der er meldt et hold til turnering.
God sommer

OP
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Generalforsamling 2012
21 medlemmer aktive og passive havde
fundet vej til klubhuset.

altid stiller op, når noget skal laves, og
selvfølgelig også tak til vores sponsorer.

Her blev serveret en dejlig gratis middag,
før generalforsamlingen startede.

”For uden alle lille som stor var Kvik/Ramten der jo ikke.”

Jørgen Klemmesen blev enstemigt valgt
som dirigent. Jens aflagde beretning om
året, der var gået. Han fortalte bla. Tuborgfonden har givet 10.000 kr. til matrialer,
som kan gøre håndboldtræningen endnu
sjovere.

Nogle fra petangue fortalte lidt om, hvordan det gik i deres afdeling, og seniorudvalget fortalte, hvilke forbedringer de
havde lavet i klubhuset.

Traditionen tro har vi afholdt håndboldstævne, loppemarked og bankospil, altsammen for at tjene penge til klubben.
Bladudvalget valgte at stoppe, heldigvis
har vi fået et nyt udvalg, og klubbladet er
nu også at finde på hjemmesiden.
Håndboldmæssigt har U10, U12, U14 haft
stor fremgang, og der er kommet en del
nye spillere.
Seniorholdene er der flere problemer med,
der har svært ved at stille hold, det er et
kæmpearbejde at samle hold til hver eneste kamp, og der er næsten ingen, der
kommer til træning.
Sportsligt rykker serie 1 damer ned og serie3 damer rykker også ned.
Alt i alt et travlt år med masser af opgaver,
som skulle løses, og Jens sluttede af med at
takke alle trænerne ,alle de frivillige, som

Leo fremlagde regnskabet, og det blev
godkendt.
Så skulle der vælges ny bestyrelse, som
konstituerede sig således:
Formand: Anne Marie Melin
Næstformand: Inge Merete Mønster.
Ungdomsformand: Jan Skov.
Sekretær: Maiken Riis
Postansvarlig : Maria Juul
Kassere: Leo Press.
Bestyrelsesmedlem: Heidi Skjødt.
Suppleant: Marianne Skov.
Suppleant: Anita Skov.
Jens fik en gave som en lille tak for det store arbejde, han har gjort både som træner
og formand for klubben.
Så var der kaffe og hyggesnak og kl. 21
kunne vi gå hjem.
Anne Marie

Husk at kikke på vores hjemmeside:

WWW.kvik-ramten.dk
❍❍❍
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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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Påsketur
Torsdag den. 5. maj var vi alle klar, 58 spiller og trænere, der skulle på påske cup.

langt imellem, så det var ikke muligt at se
de andre.

Turen gik til Aabybro, hvor der var Spar
Nord Cup. Vi var alle spændte, for der
havde vi aldrig været før.

Der blev spillet nogle super gode kampe
de næste dage. U16 drengene spillede sig
i semifinalen, som de desværre tabte. Alle
var brugte og slidte, fingrene havde mistet
skindet pga. harpiks. Knæ, skuldre og arme
var meget ømme efter alle de kampe.

Vi vidste, der ca. ville komme 2000 spillere. Det cup i Støvring, vi plejede at være
til, var der omkring 900 spillere.
Kvik/Ramten var af sted med hold fra U10
til U18. Da vi kom derop skulle nogle af
holdene skynde sig over at spise, da de
skulle spille kamp med det samme.
Vi havde fået at vide der var pastasalat og
frikadeller. Det var der også. En lille portion
og 2 små frikadeller. Pastaen var frossen og
vandet, vi skulle drikke, var varm. Vi måtte
kun få en portion, så der var lidt negativ
stemning.
Der blev spillet nogle hårde kampe allerede den første dag. Nogle af holdene var
sent hjemme, så der var ikke meget tid til
fælles hygge.
Næste dag skulle vi op kl. 5.30 for at nå og
spise og komme med bussen ud til hallen,
hvor vi skulle spille.
U10, U12 og U18 pigerne var det samme
sted fredag, så de kunne se hinanden. U14
og U16 drengene var i hver deres hal med

Desværre var det ikke muligt for alle hold
at komme i svømmehallen. Nogle af dagene var maden så ringe, at der var nogle
der valgte at købe pizza i stedet.
Der blev hygget på de forskellige hold,
men den fælles hygge, der plejede at være,
var der ikke så meget af, da vi havde langt
med bus, inden vi var på skolen.
Til slut vil jeg gerne sige mange tak for en
hyggelig tur til spiller og trænere.
Jeg kan allerede nu fortælle, at det ikke
bliver Spar Nord Cup, vi skal til til næste
påske stævne.
Der var for meget, der ikke fungerede,
busser, mad og indkvartering fungerede
bare ikke godt nok.
Tak til forældrene der bagte kage og kom
op og så nogle af kampene.

Billeder fra børnenes afslutning
❍❍❍
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Hilsen 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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Børneafslutning
Vi mødte talstærkt op til en dag fyldt af en
masse spændende opgaver.
Vi mødtes først inde i hallen og blev herefter informeret om, hvad vi skulle få dagen
til at gå med og fik derefter af vide, hvem
vi skulle være på hold med. Der blev 6
hold, hvorpå der både var spiller, søskende
og forældre blandet godt sammen.
Så startede vi på de forskellige opgaver,
som var fordelt over alt i Ørum Aktiv Centeret. Der var både gummistøvle kast, som
helt bestemt gav os alle et godt grin og
for nogen en lidt øm nakke, pasta opsamling med fødder hvor det krævede, at
man arbejdede godt sammen, bordtennisboldskast med spiseske, kamp med et

andet hold om at vende farvede papir,
som helt sikkert gav de fleste varmen og
vælte kegler, hvor der blev kæmpet godt
og nogenlunde fair. Det var rigtig sjovt og
en skøn måde at lære de andre på ens hold
at kende.
Der var en rigtig god stemning i hallen den
dag og der blev kæmpet til det sidste. Vi
sluttede af med at finde et vinder hold og
få en velfortjent pause. Derefter fik vi alle
en sportsbolle, en sodavand og en sludder
med de andre over bordene.
En rigtig dejlig oplevelse som min familie
helt sikkert skal deltage i næste år…
Hilsen Heidi Skjødt

Seniorafslutning
Afslutningsfest for senior og lederfest blev
slået sammen til en fest som holdes i klubhuset lørdag den 31. marts.
Vi blev 45, som havde en hyggelig aften
og den halve nat.
Under festen blev årest pokaler uddelt:
Pokaler til afslutningsfesten:
TIV
Marlene Bjørn
(TIV står for talent-interesse-vilje)
Årets Kvikker
Jan Skov
(pokalen tildeles en, som har gjort meget for
Kvik/Ramten)
❍❍❍
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Damepokalen

Solveig Abraham

Herrepokalen
Stefan Nielsen
(dame og herrepiokalen tildeles en som har
gjort det godt-været flittig)
For godt samarbejde, træningsflid, en
god indsat m.m. blev følgende premieret
S.1 damer Solveig Abraham
S.3 damer Senada Terko
U18 piger Kirstine Secher og Laura Press
S.4a herre Martin Nielsen
S.4b herre Morten Houmøller
mvh Leo

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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Sommertræning
Som noget nyt, har vi lavet sommertræningen i Ørum Aktiv Center.
Vi starter med micro/begyndere fra 17 til
18, der er desværre ikke så mange, der har
benyttet sig af tilbuddet, men de 2, der
har været der hver gang, har hygget sig
og det har vi også. Det er ikke altid nemt
at koncentrere sig i en time, men skidt
med det vi griner og hygger os så længe
der er energi.
Resten af holdene fra U10 til U18 kommer
kl. 18 til 20. Vi har fælles opvarmning og
efter ca. 1 time deler vi spillerne over, så
dem der bruger harpiks er i den ene ende
og dem uden i den anden.
Der er blevet øvet en masse ting, da det
er nemmere at spille i en hal end ude på
græsset. Det har været nogle varme aftener, men hvis de fleste helst vil spille inde
må det jo være sådan.
Der har ca. været 20 spillere hver gang
det er fint, vi ville selvfølgelig gerne være
flere.

❍❍❍
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Der har været spillere fra alle holdene, så
man er pludselig også kommet til at spille
med nogle man ikke er vant til at spille
med.
Maria, Marianne, Laura, Thomas, Stefan,
Mia, Nicki og Jan har været dem der har
stået for sommertræningen.
Til sidst et stort tak til alle som har gjort det
muligt at få en god træning. Håber alle har
hygget sig, og forhåbentlig også har lært
noget som kan bruges når vintertræningen starter igen.
Annette Vørs har stået klar med kaffe efter
træningen, det skal hun også have mange
TAK for.
Det er altid rart at se nogle forældre der
gider bruge lidt tid på klubben.
Mange sommer hilsner fra Trænerne

Grethes Busser Vivild
Også dobbeltdækker

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

KØB OLIE LOKALT
Olie til konkurrencedygtige priser
Ring og få et godt tilbud!

Bjarne's
olie
- det er olie til tiden
v/ Bjarne W. Jensen
Skråvejen 1 . Ramten
8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 13 66
Tankbil 21 24 56 66
bwj@bjarnesolie.dk

❍
❍
❍
❍
❍

Fyringsolie
Dieselolie
Smøreolie
Oliefyrsservice
Automatisk opfyldning

www.bjarnesolie.dk
OP
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Arkivfoto: U-10 pigerne modtager info fra træner Laura efter træningen.

Husk at kikke på vores hjemmeside:

WWW.kvik-ramten.dk

El-installationer
Enegibesparelser
EDB & tele
Alarm & sikring
Service & vedligeholdelse
Industri & automation
Strandvejen
8585
Glesborg
Kattegatvej1D,
3, Fjellerup,
8500 Grenå
- tlf.:
86 32 50 66 - www.elcon-grenaa.dk - mail@elcon-grenaa.dk
Nordhavnsvej 11, 8500 Grenå . Tlf. 86 32 50 66 . Fax 86 32 50 61 . mail@elcon-grenaa.dk
❍❍❍
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Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
OP
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FEST FEST FEST !
I år har vi ikke ret mange U14 piger.
Derfor har vi lagt hovederne i blød, for at
finde på noget, der evt. vil kunne trække
lidt flere piger til.
En stor succes fra de forrige år med ” Håndbold By Night” til de mindre, vil vi prøve at
lave noget tilsvarende. MEN HVAD!!!
Der var flere rigtige gode bud. Men
Hit´teren blev et PARTY, sodavandsparty.
Så derfor satser vi meget stærkt på, at der
bliver holdt fest for U14 pigerne og U14
drengene den. 31. august.

Vi har fra trænernes side besluttet, at U12
pigerne også bliver inviteret, da de har
sagt ja til at hjælpe U14 pigerne igennem
den kommende sæson.
Altså sodavands ”disco” engang sidst i
august, som bliver afholdt i Ramten klubhus.
Med DJ, et flot pyntet klubhus, og så bliver
der salg af chips og sodavand.
Nærmere info kommer senere !!!
Så derfor allerede nu sæt kryds i kalenderen den. 31. august til et lille party!!!

Det kommer til at foregå på den måde at,
spillerne får lov til at invitere nogle venner
med, som så ”selvfølgelig” ender med at
blive kommende spillere i Kvik/Ramten.

Marianne Skov

Tombolagevinster
Hej alle, vil I være med til at lave en fantastisk tombola med flotte gevinster til vort
loppemarked den 19. august, så tænk allerede nu på den.
Når du vinder, eller får, et eller andet, som du bestemt ikke kan bruge, så modtager
vi det gerne allerede nu.
Henvendelse til Leo Press 26 55 19 57 eller en anden af bestyrelsen.

❍❍❍

2/2012 .

KVIK’eren

OP

Kalender 2012
Dato

Arrangement

Tid

14. aug.

Sæsonstart

19. aug.

Loppemarked v/Klubhuset i Ramten - salget begynder kl.:

12.00

31. aug.

Party for U12 piger, U14 piger og U14 drenge

19.00

21-23. sep.

Vejle Cup

30. sep.

Deadline for indlevering af materiale til næste klubblad

Arkivfoto: Hjemmestævne i Ramten 2011.

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.

Hjemmeside opdatering:
Nicholai Holst Jakobsen
Kastbjergvej 21
8585 Glesborg
Tlf: 23446928
Mail: nicholai.holst@mail.dk
OP
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Sommerappel
Så blev det tid til sommerappel igen. Det
plejer at være en god måde at se, hvor
mange der kunne tænke sig at spille sommer håndbold.

Det har nogle gange været svært at få folk
til at komme til træning, når det var ude
og måske regnede.

Vi skulle mødes kl. 18.30 i Kvik/Ramten
klubhus. Leo skulle sørge for godt vejr, det
gik ikke så godt, for det regnede.

Jeg synes, det var nogle hyggelige timer,
vi havde denne dag, og så var der mulighed for at stille nogle spørgsmål om træningen.

Vi var 30 børn og 12 forældre/trænere. Da
der var budt velkommen, spillede vi rundbold og nogle gik en tur om Ramten Sø.

De forældre der var mødt op, var også
behjælpelige med ideer om, hvordan vi
kunne skaffe flere Micro/Begyndere.

Da dem der gik om søen kom tilbage, drak
vi saftevand/kaffe og spiste den dejlige
kage, der var blevet bagt.

Mange tak for en hyggelig aften.
Hilsen Ungdoms formand Jan Skov.

Vi fik snakket lidt om sommertræningen,
og som et forsøg vil vi nemlig lave den i
Ørum Aktiv Center i år.

KVIK/Ramten ønsker TILLYKKE til:
Nyborg Sørensen 40 års jubilæum
Peter Nyborg 40 år
Karin Press 50 år
Grethe Svenson 60 år
Selma Johnsen 60 år
Claus Pedersen 60 år
Erling Johnsen 60 år
Marie Schmidt 80 år
Grethe Sørensen 85 år
Ulla og Søren Kroer Diamantbryllup
Konfirmanderne

❍❍❍
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Ørum Djurs
Åbrovej 61 . 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 10 10
E-mail: 02872@coop,dk . www.dagligbrugsen.dk

Tæt på dig og din hverdag
Åben alle ugens 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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Danske spil
Danske Spil - Breddehåndboldens nye hovedsponsor
Når du vil støtte Kvik/Ramten er det vigtigt
du hver gang du spiller bruger

linket fra www.kvik-ramten.dk så får foreningen del i Danske Spils store overskud
mvh Leo

Spil via Klubbens hjemmeside og få kontante fordele for din klub!
Danske Spil støtter de danske idrætsforeninger med en del af deres store overskud.
Danske Spil Partner giver din klubs medlemmer, venner, forældre med flere muligheden for at støtte klubben, når de alligevel spiller et af Danske Spils mange
spil.
Derfor når du spiller benyt linket til DANSKE SPIL via Kvik Ramtens hjemmeside
og tjen penge til klubben.
www.danskespil.dk

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.
❍❍❍
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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

U-16 drenge
sparnord-cup:
3. plads i b-rækken,
målscorer på 129-86, 4 vundet og 3 tabte kampe
topscorer :

mike nielsen 37 mål
kasper andersen 26 mål

asists :

kenneth skov 14 stk.
markus friis 12 stk.

kort :

gule 11 stk.

2 min. :

7 stk.

Det var første gang, vi skulle stå som træner for de drenge, som bliver til det U18
hold, vi skal træne næste år. Vi har kun lavet en træningslørdag for dem, så kendskabet til deres færdigheder og tekniske
formåen var ikke stort.
Starten på vores påsketur til Åbybro, nord
for Aalborg, var ikke den, vi alle havde
tænkt os. Blev kontaktet af Stefans mor,
han var faldet om derhjemme og skulle på
skadestuen for at tjekkes. Det var heldigvis
bare en drilsk balancenerve, som spillede
ham et puds, men resultatet af dette var,
at han ikke var med på turen til nord.
Vi tog med bussen sammen med resten
af klubben, og glædede os til senere, da
vi skulle spille allerede torsdag aften. Træner teammet (Stefan, Nicki & Mia) havde
planlagt en ide om, hvordan drengerne
kunne spille og kunne udvikle sig på.
Da kampen skulle starte, havde jeg afholdt
et taktik møde, hvor jeg fortalte drengene
om planen. Vi i forsvaret skulle dække 5-1
med høje fløje og bevægelig 1ér, så det

ikke kom til at virke som mandsopdækning, og med fokus på kontra både i første
bølge, men også i anden. Dette er vigtigt,
da vi gerne vil sætte tempo og fart i spillet.
I angrebet skulle vi holde tempo i boldomgangen og derpå sætte kryds op samt de
løbebaner, som vi lige havde berørt på vores træningslørdag og de har fået en playbook, hvor de kan læse og se, hvad der
gøres på de forskellige pladser, men vigtigst at de kunne se, hvornår og hvad der
skulle køres i forhold til spillet, med guidning fra mig på bænken. Det klarede de
forbløffende godt og ja vi åbnede med en
sejr på 26-4. Så stemningen var helt i top,
da vi tog tilbage til den skole, vi sov på.
Om fredagen blev det til en sejr over et
norsk hold, et nederlag til et 2. division
hold, og så kunne vi selv afgøre, om vi ville
i A eller B slutspillet om lørdagen. Vi valgte
at tabe denne kamp og prøve at nå B-finalen. Ikke noget drengene havde prøvet og
synes om, men der er jeg som træner som
må træffe sådanne beslutninger - også selv
om holdet ikke er vant til dette.
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U-16 drenge
Lørdagen stod på pulje 3 i B-slutspil. 2
kampe for at kunne komme i semifinalen.
Der var kun 2 hold, der kunne dette og 1
hold gik direkte i finalen. Vi vandt disse 2
kampe overbevisende med 26-10 & 25-9,
så vi var klar til semi, der sent lørdag eftermiddag. Alle drengene var spændt og
tændt til at skulle møde et hold, som vi alle
havde set, at vi kunne spille lige op med.
Dette kom sig også til udtryk i kampen, da
begge hold var taktisk og godt forberedt
på hinandens styrker og svagheder. Det
blev en helt og holden forsvarskamp mellem to hold, som var præget af nervøsitet
og nerver. Vi trak så det korte strå og måtte
indkassere et nederlag på 7-10. Som spillet
kørte og udviklede sig, vandt det hold, der
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var bedst på dagen og tidspunktet.
Til U16-Drengene, det kommende U18drenge hold, vil jeg sige tak for en god
tur, jeg så rigtig mange gode ting, som vi
kommer til at arbejde med i det nye år.
Vi i træner teamet glæder os til at komme
i gang og få et godt år.
VI TROR PÅ JER OG HOLDET ER DER 100%
FOR JER.
Ses
Træner teamet (Mia, Stefan & Nicki)

U-14 drenge
I sæsonen 2011/2012 gik vores spil lidt
op og ned, men vi endte på en samlet 4.
plads - og med to ”dispensations-hold”
foran os i slut-stillingen må vi gerne prale
af en flot ”2.plads”.
Vi havde som regel fuld fremmøde til træningen om tirsdagen, mens det sommetider kneb lidt om torsdagen, men sidst på
sæsonen var vi også fuldt hold til torsdagstræningen :-)
I påsken var vi til Spar Nord Cup i Aabybro - tre herlige dage med højt humør

og masser af grin. Desværre tabte vi alle
vores kampe, men drengene fightede til
det sidste, og der er mange gode takter
på holdet, men det er svært at konkurrere
med nogle fysisk tungere modstandere desværre, så halter vi lidt på den front :-(
Det er dog skønt at opleve, at drengene
har et fantastisk sammenhold og godt humør, for trods nederlagene, var der smil
på læberne og masser af spas igen 10 minutter efter kampen, og netop humør og
sammenhold er nogle af grundstenene for
et godt hold, ikke?!!
Mange hilsner Annette

Hilsen fra træneren
Jeg hedder Annette Lindhardt og startede
som træner for U14-drengene i januar
2012. Jeg er efterhånden blevet 42 år, er
mor til tre dejlige børn og bor i Ramten.
Jeg har selv spillet håndbold i mange år,
men en knæskade satte en stopper for den
fornøjelse - og hvad gør man så, når man
nu brænder for spillet? Ja,så må man jo
blive træner :-)

Flere billeder fra børnenes afslutning

Gennem årene har jeg trænet U10 piger,
U12 og U14 drenge samt et herrehold i
Allingåbro IF.
De sidste otte år har jeg opholdt mig mest
på tilskuerpladserne - men da to af mine
børn startede med at spille i Kvik/Ramten,
så var lysten der til at engagere mig aktivt
igen.
Jeg glæder mig rigtig meget til sæsonen
2012/2013, hvor jeg er sikker på, vi når
langt med de dygtige og engagerede
drenge, vi har på holdet!!
Annette
OP
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Micro/begynder
Først vil jeg starte med at sige tak for en
god sæson – den har været rigtig hyggelig.
I år har vi haft et hold, der meget gerne
ville lære at spille håndbold – så hvis vi
ville lege, skulle det være med en bold eller noget, der havde noget med spillet at
gøre. Men ellers har vi trænet hen imod
vore stævner i Assentoft hallerne. Her
skulle vi spille d. 21. januar. Det har været
et blandede hold af mikro og begynder,
der har været på holdet. Stævnet gik fint
– men der var stadig noget, vi skulle hjem
og øve. Det næste stævne var et overnatningsstævne d. 24 og 25. februar. Vi skulle
spille 2 kampe fredag og 2 kampe lørdag.
Her var vi 8 fra holdet af sted + en ny spiller, hvor det var første gang, han havde
rørt en håndbold – men det gik rigtig
godt – vi tabte godt nok lidt, men hvad
så? Spillerne havde det sjovt. Selvom dommeren begynder at tælle, det der hedder
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skridt, hvor mange er det nu lige man må
tage? Det skulle vi lige have i benene. Da
vi havde spillet kamp fredag gik vi over for
at finde vores kasseværelse vi skulle sove
i, frem med liggeunderlagene og soveposerne. Efter aftensmaden skulle der være
indmarch og medaljeoverrækkelse, samt
tages holdbillede. Herefter var der leg i
den ene hal med hoppepude og bolde.
Inden vi skulle spille den sidste kamp. Da
vi skulle sove, var det ikke nemt at falde i
søvn – ikke fordi at spillerne ikke var trætte
– men der var megen larm i lokalet ved siden af. Lørdag morgen skulle de tidlig på,
de skulle spille kl. 8 så morgenmad skulle
indtages kl. 7. Alle kom op, men ikke lige
morgenfriske. Efter kampen skulle der pakkes sammen inden den sidste kamp hvorefter vi vendte snuden hjemad. Vi træner
retter en stor tak til det forældrepar, der
var med, det var en stor hjælp.
Maria

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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30 år tilbage i tid!
Lørdag d. 31. marts var der seniorafslutningsfest i klubhuset – og så var jeg helt
tilbage i tid. For mange år siden deltog jeg
ALTID i disse fester – og der var stor tilslutning fra nær og fjern. I en periode var
der underholdning og også REVY. Det var
derfor med store forventninger, at John og
jeg mødte ind. Vi havde aftalt med Tommi
og Mivser, at vi ville komme, så vi vidste i
alt fald, at de var der.

spillere på holdene, men også flotte gaver
til mange af trænerne. Det er rart, at den
store indsats som de yder, bliver værdsat.
Det var rigtig hyggeligt at være med og
også høre de rosende ord. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke altid er lige let for
trænerne at samle hold – og at det ikke
er alle spillere, der møder op til træning.
Men…. Sådan var det altså også for 30 år
siden!!!

Jeg må indrømme, at det var noget skuffende at konstatere, at der ikke var mange
tilmeldte. Der var enkelte i min aldersklasse, men heldigvis var der også en del
unge, som jeg ikke kendte i forvejen – det
kom jeg til (i alt fald for de friske fyre, som
vi sad til bords med).

Jacob Molbech stod for underholdningen.
Under middagen var der baggrundsmusik
– den var bestemt ikke høj, men måske er
det min hørelse, der efterhånden er blevet
ringere – eller også husker jeg bare forkert.
Det er ikke det bedste lokale at være i, når
der skal føres en samtale! Selvom Jacob
ikke spillede højt, er det altså vanskeligt at
følge med i en samtale, idet lokalet ikke
har den bedste akustik.

Det var en rigtig hyggelig aften. Ved bordet kunne vi ikke helt blive enige om, om
det var forret eller hovedret, der var bedst
– men vi blev i alt fald mætte. En fin treretters menu.
Sædvanen tro, blev der holdt taler. Først
var det Mivser, der kunne byde velkommen og orienterede om aftenens program.
Efter maden blev der så tid til overrækkelse
af de forskellige gaver. Der var flidsgaver til

Så blev der spillet op til dans – og der var
nogle på dansegulvet – også mig. Men…
der var jo ikke så mange deltagere i arrangementet, så vi var ikke bange for at træde
hinanden over tæerne.
Det var en rigtig hyggelig aften med god
snak og fin underholdning. Jeg håber så,
at flere støtter op, når der arrangeres fester
af klubben.
Käthe

Flere billeder fra børnenes 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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Seniorudvalget
Arbejdsdag i og omkring klubhuset den
14/4:

forsvaligt hængt op (der må kun være én
gynge af sikkerhedsmæssige hensyn).

Seniorudvalget har været samlet et par
gange her i foråret, den 7/3 til møde og
lærdag den 14/4 havde nogle af os en arbejdsdag i og omkring klubhuset.

Der blev ryddet op, og savet ned, i udgået buskads rundt omkring stort set hele
pladsen, og ikke mindst i hjørnet bag flagstangen over mod naboen. Hele 2 læs på
trailere blev det til og det fik vi også kørt
væk.

Vi prioriterede følgende opgaver:
Isolering af varmerør i HR-omkl.rum.
Reparation af legehuset. Der blev udskåret
den åbning (nødudgang), som der er talt
meget om tidligere, og taget blev repareret med nyt tagpap m.v.
Gyngestativet blev moderniseret og en
ny gynge (sponsoreret af Niels Åge) blev

Der blev lavet kasser over overskabene i
køkkenet for afdækning af emhætterør, så
nu er der klar til malerarbejdet. (Kaj havde
lovet det i sidste uge, men?).
Med venlig hilsen
Arbejdsdagens deltagere
Niels Åge, Grethe, Henny, Jørgen, Frank og
Jytte

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
❍❍❍

2/2012 .

KVIK’eren

OP

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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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:
Sandra Vahle, Laura Press, Käthe Fogh, Gitte Schmidt eller Tulle Olsen


INDLÆG TIL ”OP KVIK´EREN” – OKTOBER 2012
Fra: ______________________________________________________________________
Om: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Afleveres senest den 30. september 2012.
❍❍❍
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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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