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Tulle Olsen
Laura Press
Käthe Fogh
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Gitte Schmidt
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Klubblad for KVIK/Ramten

Bestyrelse og udvalg
Formand

Næstformand

Jens Holst Jakobsen, Kastbjergvej 21,8585 Glesborg

86 31 70 96

Mail: hegedal-vildt@mail.dk

40 36 27 73

Inge-Merete Mønster
Mail: inge-merete.m@hotmail.com

86 39 62 52

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

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

86 31 88 36

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
Micro piger og drenge
Tirsdag fra kl. 15:45 til 16:30
Trænere:
Maria Juul: 40 55 97 14
Marie Pedersen
Begynder piger og drenge
Tirsdag fra kl. 15:00 til 16:00
Trænere:
Maria Juul: 40 55 97 14
Patricia Kempel: 51 31 06 42
U-10 piger og drenge
Tirsdag fra kl. 16:30 til 17:45
Trænere:
Laura Press: 29 87 63 95
Thomas Vahle: 61 85 21 66
U-12 piger og drenge
samt U-14 piger
Tirsdag fra kl. 17:45 til 19:00
Torsdag fra kl. 17:30 til 19:00
Trænere:
Marianne Skov: 21 44 86 83
Iben Sørensen: 61 55 03 82
U-14 drenge
Tirsdag fra kl. 19:00 til 20:30
(Samtræning med U-16 drenge)
Træner:
Kaj Søegård: 22 94 21 85

U-16 drenge
Tirsdag fra kl. 19:00 til 20:30
(Samtræning med U-14 drenge)
Torsdag fra kl. 20:30 til 22:00.
(Samtræning med Herre-senior)
Træner:
Jens Jakobsen: 40 36 27 73
U-18 piger
Tirsdag fra kl. 20:30 til 22:00
Torsdag fra kl. 19:00 til 20:30
(Samtræning med dame-senior)
Trænere:
Jens Jakobsen: 40 36 27 73
Stefan Nielsen: 42 25 39 00
Dame-senior
Torsdag fra kl. 19:00 til 20:30
(Samtræning med U-18 piger)
Serie 1:
Jens Jakobsen: 40 36 27 73
Serie 3:
Iben Sørensen: 61 55 03 82
Daniel Andersen: 22 57 62 57
Herre-senior
Torsdag fra kl. 20:30 til 22:00
(Samtræning med U-16 drenge)
Serie 4:
Jan Henriksen: 40 59 99 38
Leo Press: 26 55 19 57

Har du en træner gemt i maven?
Hej Spillere/Forældre
Hvis du går med en drøm om at blive træner, vil vi gerne høre fra dig og se, om vi
kan hjælpe dig med at opfylde den.
Kontakt Inge Merete Mønster, serie 3 damer på telefon 40 37 13 09 og fortæl hvilket
hold, du kunne tænke dig at træne - eller hjælpe med at træne.
Venlig hilsen Bestyrelsen
❍❍❍
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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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Tip tap tønde...
SÅ er det nye bladudvalg i gang.
Allerførst vil vi selvfølgelig - også - takke de
”gamle” for deres mange mange mange
år i udvalget. Vi snupper nu stafetten og
vil forsøge, efter bedste evne, at ovetage,
hvor I har sluppet.

Käthe Fogh

eneste ”levn” fra vores
gamle bladudvalg, og
”linket” til de kære seniorer og petanque.

Tulle Olsen

”kvik” (?)-spiller på damernes serie 1 hold.

Måske vil I se nogle ændringer hen ad vejen, men det betyder jo absolut ikke, at jeres enorme arbejde er spildt, tværtimod. Vi
har mange gamle blade liggende og bladrer ivrigt for inspirationen. Tusind tak.

Vi modtager med kyshånd alt mellem himmel og jord til bladet (og forbeholder os
naturligvis ret til ”censur”, hvis diverse indlæg ikke stemmer overens med klubbens
værdier)

Det nye bladudvalg er:

Bagsiden af bladet indeholder en ”udklipsside”, der måske gør det nemmere for DIG
at komme med indlæg til næste udgave
af ”op´kvik’eren”. Derudover er du altid
velkommen til at maile Gitte (se mailadressen på første side), eller kontakte et
af udvalgs-medlemmerne.

Sandra Vahle

”kvik”-spiller på damernes
serie 1 hold.

Gitte Schmidt

”kvik”-forældre/mor
til
Cecilie på pigernes U-10
hold.

Laura Press

”kvik”-spiller på U-18 piger, OG træner for pigernes U-10 hold.

Rigtig god fornøjelse med vores ”nye”
klub-blad.
Laura, Sandra, Gitte, Käthe og Tulle

Husk at kikke på vores hjemmeside:

WWW.kvik-ramten.dk

❍❍❍
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Petanque
Vi havde juleafslutning den 23. november
2011.
Vi mødtes til gløgg og æbleskiver og havde også en lille pakke med til pakke spil.
Der var mødt 18 personer op - fint.
Da Selma Johnsen p.g.a. helbredsproblemer har valgt at stoppe som formand, og
Henny Kroer samtidig valgte at stoppe
som kasserer, holdt vi et lille møde, hvor
Annelise Hougaard blev valgt som ny formand og Tove Smidt som ny kassérer.
Vi starter op søndag den 4. marts, hvor
foreningen giver rundstykker og en lille en
til næsen.

Vi blev enige om ikke at beslutte grill aften, da den blev aflyst sidst p.g.a. for få
tilmeldte.
Singlemesterskabet afholdes lørdag den 9.
juni – Torben og Annelise er ansvarlige.
Klubmesterskabet afholdes lørdag den 29.
september – Erling er ansvarlig.
Juleafslutning onsdag den 28. november
– Tove Schmidt og Henny Hansen er ansvarlige.
Med ønsket om, at alle har haft en glædelig jul og et godt nytår, ser jeg frem til et
godt samarbejde i 2012.
Annelise Hougaard

Serie 4 herre II
Vi er en flok rutinerede herrespillere, som
spiller sammen med de U-16 drenge, der
ikke er på efterskole, dog er der en 2-3
stykker, som gerne kommer og spiller
med, når de er hjemme på weekend.
Det er dejligt at have unge friske kræfter
med, det er jo ikke altid at rutinen slår til.
Før jul var vi i pulje med vores 1. hold, det
blev til et beskedent nederlag på en fire
mål, hvilket kom noget overraskende for 1.
holdet, idet vi pressede dem til det sidste.
Når bladet læses forventer vi bestemt at
have fået vores første point i år. Fra vores
hold er der flere som kommer til træning,
hvilket 1. holdet godt kunne lære noget af,
det ville helt sikkert give dem nogle flere
point, som de gerne vil have.
❍❍❍
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Vi fik desværre en kedelig skade, da vi i
den sidste kamp spillede mod Grenaa FC.
Vi havde Jørgen Korning (Jønne) fra 1. holdet med os, da han ikke kunne være med
dem p.g.a. noget jagt, han ikke kunne sige
nej til.
Han udgik i starten af 2. halvleg, da han
havde slået hånden mod en forsvarer i forbindelse med et skud på mål. Dagen efter fik han så konstateret, at en finger var
brækket, vist et lidt kompliceret brud, som
godt nok sad fint, så en operation ikke var
nødvendig, men vi har ham jo nok ikke
med i de næste par kampe.
Leo Press

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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Generalforsamling 2012

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KVIK/Ramten
fredag d. 24. februar 2012 kl. 19.30
i foreningens klubhus i Ramten
Spisning kl. 18.30
med bindende tilmelding senest d. 20. 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
2011 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. 10. 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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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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Julebankospil 2011
Vort årlige bankospil vil blive husket som to gode bankospil. Vejret var os venligt stemt. Der
var skaffet mange fine gevinster, så overskuddet blev på ca. 12.500 kr. Spillet blev holdt over
2 dage, tirsdag den 27. og fredag 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, Jens, Inge-Merete, Anne Marie, 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:
Murermester 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 International Furniture A/S & Bjarnes
Olie
Auning:
Sportigan & Auning Boligmontering
Grenaa:
Papirgården A/S, Djursland Bank A/S, Bog & Ide, Bolighuset, Designa Køkken, Punkt 1, Grenaa Produktionsskole, Grenaa Bilcenter, Husqvarna, Nyt Syn,
Stark, Ellermann Profiloptik, Nordea, Viden Djurs, Grenaa Bowling Center, Jyske Bank, Sparekassen Djursland, Begravelsesforretningen Nanny S. Kristensen
Eftf., Blomsterværkstedet v/Anja Sørensen, Sparekassen Østjylland, Danske
Bank, Byens Guldsmed, Intersport, Grenaa Cykelsport, All Size, Nostalgi, Annemone Blomster, Djurslands Posten, Stena Line, Helsam & Kvickly
Glesborg: C.C. Jagt & Ridning, Boserups Blomster & Land og Fritid
Bønnerup: Dag’liBrugsen & Ny Form
Fjellerup:
Fjellerup Bageri, Ungstrup VVS & Forever Living Products v/G. Schmidt og T.
Pedersen
Rimsø:
Valthers Køreskole
Ryomgaard: XL-Byg
Vivild:
Grethe’s Busser
Kolind:
EBM Din Tøjmand
Trustrup:
Freys Planteskole
Vejlby:
Entreprenørfirmaet Børge Juul
Hemmed: Kai Maler
Nimtofte: Midtdjurs Traktorlager
Jeg håber, vi alle ses igen til næste jul.
På bestyrelsens vegne - Leo Press
❍❍❍
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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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Julebankospil 2011
Endelig oprandt dagene, hvor jeg havde
lovet Lucas, at han måtte komme med til
banko i klubhuset – nærmere bestemt d.
27. og 30. december 2011.
Der var indsamlet mange flotte og spændende gevinster, som man kunne få med
sig hjem – hvis man altså var så heldig!
Bankospillene var godt besøgt, især om
tirsdagen. Fredag kunne der sagtens ha’
været flere spillere – men forhåbentlig
kommer der flere til næste år.
Nåh, men tilbage til starten – Lucas som
bankospiller (nok ikke noget som hans
mor og bedstefar syn’s helt godt om).
Det var en hel fornøjelse at se, at sådan en
lille purk meget hurtigt fik styr på tallene –
så børn og børnebørn kan sagtens deltage
disse aftener.
Desværre måtte vi nøjes med en drikkedunk som sidegevinst den første aften Lucas var ikke helt tilfreds.

❍❍❍
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Fredag gik det derimod meget bedre –
først vandt Lucas en 50’er på 21-spillet.
Stolt som en pave var han (glemt var i
hvert fald, at det var mormor, som havde
betalt ”gildet”!
Derudover vandt vi en paraply og et par
glaskrus på amerikansk lotteri og 2 ds.
hundemand som sidegevinst.
Så var gassen altså også gået af barnebarnet – nu sad han meget uroligt, mønterne
trillede rundt omkring, lidt snakken under
spillet var det også blevet til, sodavanden
var for længst drukket - så vi ringede til
bedstefar lige efter pausen; han kom straks
og hentede ham.
Men alt i alt et par hyggelige aftener – vi
prøver nok til igen i år.
Hilsen Lotte

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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Det gamle klubbladsudvalg som i forbindelse med
forældredagen fik overrakt en buket blomster.
Astrid Lund var desværre forhindret denne dag.

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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Tidtagere
5/2
Kl 10:45-12:30 Emilie Vahle og Liv Andersen (En forældre fra hvert barn)
Kl 12:30-14:15 Anders Emil Hjort og Peter Sørensen (En forældre fra hvert barn)
Kl 14:15-16:15 Pia Lundberg og Anette (serie 3 damer)
4/3
Kl 10:45-12:30 Maria Pedersen og Cecilie Vahle (En forældre fra hvert barn)
Kl 12:30-15:15 Frode Korning og Magnus Christensen (En forældre fra hvert barn)
11/3
Kl 12:45-15:00 Malene Madsen og Laura Press (U-18 piger)
13/3
Kl 18:45-20:45 Julie Plougmann og Pernille Skøtt (En forældre fra hvert barn)
25/3
Kl 10:30-13:00 Christina Nyborg Sørensen og Maria Louise Jensen (En forældre fra hvert
barn)
Kl 13:00-15:10 Henning Schnoor og Helge (Serie 4 herre B)
Kl 15:10-17:20 Lone Allermann og Jytte.
BEMÆRK: Alle skal være der 20 min før, de skal sidde som tidtager.
I tilfælde af at I ikke kan tage tid på den pågældende dato, skal I selv finde en afløser til
at sidde!!

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.

❍❍❍
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Dag
Lør
Lør
Lør
Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Ons
Ons
Ons
Tor
Søn
Søn
Søn
Lør
Lør
Lør
Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Tir
Tor

Dato
04-02-2012
04-02-2012
04-02-2012
04-02-2012
05-02-2012
05-02-2012
05-02-2012
05-02-2012
05-02-2012
05-02-2012
08-02-2012
08-02-2012
08-02-2012
09-02-2012
19-02-2012
19-02-2012
19-02-2012
25-02-2012
25-02-2012
25-02-2012
25-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
26-02-2012
28-02-2012
01-03-2012

Kl.
13:35
14:00
14:45
15:45
11:00
11:45
12:30
13:15
14:15
15:15
17:00
19:00
20:00
18:30
14:00
14:45
15:55
14:20
16:00
16:05
17:45
09:45
10:45
11:30
13:25
16:30
18:30
18:30
18:50
20:00
18:30

Række
U-10 Pige D
U-12 Pige D
U-10 Pige D
U-12 Pige D
U-10 Pige C
U-12 Pige C
U-14 Dr.B
Serie 4 H.A
Serie 4 H.B
U-18 Pige A
U-10 Pige C
U-14 Dr.B
Serie 3 D.
Serie 1 D.
U-14 Dr.B
U-18 Pige A
Serie 4 H.B
U-10 Pige D
U-12 Pige D
U-10 Pige D
U-12 Pige D
U-10 Pige C
Serie 4 H.B
U-14 Dr.B
U-12 Pige C
Serie 3 D.
Serie 1 D.
Serie 4 H.A
U-18 Pige A
Serie 3 D.
U-10 Pige C

Hjemmehold
Hadsten HK
Kvik/Ramten
Mørke IF
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Hornslet IF 2
Lyngå-Lerbjerg IF
IF Ådalen
Hadsten HK
IF Midtdjurs
IF Midtdjurs
IF Midtdjurs 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Rougsø KFUM
Åstrup/Hammelev
Nørre Djurs HK
Vivild IF
ØAI/Auning IF
Allingåbro IF
FC Grenå
Grenå IF
Hammelev IF 3
Allingåbro IF
Kolind-Perstrup IF
Ebeltoft IF 2

Kampprogram
Udehold
Kvik/Ramten
Dronningborg BK
Kvik/Ramten
Randers Freja
Nørre Djurs HK
Allingåbro IF
ØAI/Auning IF
Hammelev IF 3
Vivild IF
Allingåbro IF
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Vorup FB 2
Ebeltoft IF
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten

Spillested
Ulvehøjhallen
Åstruphallen
Ulvehøjhallen
Åstruphallen
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Hornslethallerne
Østervangshallen
Ådalshallen
Hadstenhallen
Midtdjurshallen
Midtdjurshallen
Midtdjurshallen
Hadstenhallen
Dronningborghallen
Hadstenhallen
Dronningborghallen
Nørre Djurshallen
Vivild Gym. og Idr. Efterskole
Auning Idrætscenter
Allingåbrohallen
Grenaa Idrætscenter
Grenaa Idrætscenter
Åstruphallen
Allingåbrohallen
Kolindhallen
Ebeltoft Idrætscenter

❍❍❍
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Tor
Lør
Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Tir
Tor
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Tir
Tir
Lør
Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn

01-03-2012
03-03-2012
03-03-2012
04-03-2012
04-03-2012
04-03-2012
04-03-2012
04-03-2012
06-03-2012
08-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
11-03-2012
13-03-2012
13-03-2012
17-03-2012
17-03-2012
18-03-2012
18-03-2012
18-03-2012
18-03-2012
18-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012
25-03-2012

19:00
13:35
15:20
11:00
11:45
12:30
13:15
14:15
17:45
19:00
09:00
11:15
13:00
13:15
14:00
14:45
18:30
19:00
19:45
12:50
14:00
10:00
12:45
13:00
16:10
17:25
10:45
11:30
12:15
13:00
14:00
15:10
16:10
17:20

Serie 1 D.
U-12 Pige D
U-12 Pige D
U-10 Pige C
U-12 Pige C
U-14 Dr.B
Serie 4 H. A
Serie 4 H.B
U-14 Dr.B
U-18 Pige A
U-10 Pige C
U-14 Dr.B
Serie 3 D.
U-12 Pige C
Serie 1 D.
Serie 4 H.B
Serie 4 H.A
U-10 Pige C
U-14 Dr.B
U-10 Pige D
U-10 Pige D
U-12 Pige C
U-10 Pige C
Serie 3 D.
Serie 1 D.
Serie 4 H.A
U-10 Pige C
U-12 Pige C
U-14 Dr.B
Serie 3 D.
Serie 1 D.
Serie 4 H.A
U-18 Pige A
Serie 4 H.B

ØAI/Auning IF
Randers Freja
Dronningborg BK
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Åstrup/H. - Grenå
Nørre Djurs HK
KPI 2
KPI 2
Kvik/Ramten 2
IF Midtdjurs 2
Kvik/Ramten
Trustrup-Ålsrode
Nørre Djurs HK 4
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
IF Mols
Rougsø KFUM
Dronningborg BK
Vorup FB 3
Rougsø KFUM 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2

Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
IF Midtdjurs 2
Nørre Djurs HK
Trustrup-Ålsrode
Hornslet IF 3
FC Grenå
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
SIF, Assentoft
Kvik/Ramten
Åstrup/Hammelev
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Hornslet IF 2
Lyngå-Lerbjerg IF
Hadsten HK
Mørke IF
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten 2
Kvik/Ramten
Kvik/Ramten
Rougsø KFUM
ØAI/Auning IF
IF Midtdjurs
2 Allingåbro IF
Allingåbro IF
Nørre Djurs HK 3
TMS
Grenå IF

Auning Idrætscenter
Ebeltoft Idrætscenter
Ebeltoft Idrætscenter
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Grenaa Idrætscenter
Nørre Djurshallen
Kolindhallen
Kolindhallen
Ørum Aktiv Center
Midtdjurshallen
Ørum Aktiv Center
Toubrohallen
Nørre Djurshallen
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Hadstenhallen
Hadstenhallen
Molshallen
Rougsøhallen
Dronningborghallen
Ulvehøjhallen
Rougsøhallen
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
2 Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center
Ørum Aktiv Center

Kalender 2012
Dato

Arrangement

Tid

15. februar

Restbeløbet til påsketuren skal betales

24. februar:

Generalforsamling i klubhuset i Ramten, starter med spisning
Mød nu endelig op!!

18.30

31. marts:

Børneafslutning for vintersæsonen i Ørum Aktiv Center
Tilmelding kommer senere, men sæt x i kalenderen

10.00

31. marts:

Seniorafslutning for vintersæsonen i Klubhuset i Ramten
Tilmelding kommer senere, men sæt x i kalenderen

18.30

24. april:

Sommerappel på Ramten Stadion i Ramten

18.30

18. maj:

Deadline for indlevering af materiale til næste klub-blad

10. juni:

Håndboldstævne i Ramten
Program kommer senere

9.00

OP kvik´eren udkommer
19. august:

Loppemarked v/Klubhuset i Ramten - salget begynder kl:

12.00

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
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Håndbold by Night
Lørdag den 12. november 2011 var ca. 35
børn i U-10 og U-12 alderen og 6 trænere
samlet i ØAC for at få en sjov og hyggelig
aften sammen, i håndboldens tegn.
Alle pigerne fra U-10 og U-12 havde fået
som opgave at invitere et par stykker af
deres venner med til denne aften, for at få
børn, der ikke er vant til at spille håndbold,
til at se, hvor sjovt det egentlig er, og så
håbede vi på, at de måske fik blod på tanden til selv at starte til håndbold.
Vores ungdomsformand startede med at
byde velkommen. Herefter blev alle børn
delt ind i 6 hold, hvor man skulle dyste
mod hinanden i tre forskellige discipliner.
Nemlig pladebasket, hockey og vælte kegler. Efter 20 min ved hver aktivitet rykkede
man videre til en ny aktivitet. Herefter var
det tid til en velfortjent pause. Her havde
nogle søde forældre bagt nogle lækre kager til alle børn og voksne. Der gik ikke
lang tid, efter saften var drukket og kagen
spist, førend alle børnene straks var inde i
hallen igen og var klar til at lege.

skød børnene på mål fra backen, og i den
anden ende skulle man løbe om kap efter bolden. Herefter var der lige tid til en
omgang kryds og bolle, hvor den rigtige
taktik skulle lægges.
Så var det endelig blevet tid til aftenens
højdepunkt, kampen mellem børnene og
trænerne (+ Casper). Det var en meget
lige og spændende kamp, hvor alle gik til
den. Men desværre måtte trænerne se sig
nedlagt. Da Jan fløjtede kampen af med
3 børn siddende ovenpå sig, var vi bagud
med én. Men bare rolig, vi skal have revanche en anden god gang.
Det var en vellykket aften, hvor alle gik
trætte hjem, men med en sjov og lærerig
håndboldoplevelse i bagagen. Vi har efterfølgende fået nogle nye håndboldspillere
ud af denne aften, dejligt.
En tak skal lyde til kagebagerne, altid lækkert!

Nu var det tid til at skyde på mål. Børnene
blev delt i to, så der kunne skydes på mål
i begge ender af hallen. I den ene ende

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
❍❍❍
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Hilsen trænerne

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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Påskestævne 2012
Så nærmer tiden sig, hvor Kvik/Ramtens
ungdomshold tager til påskestævne. I år
går turen til Åbybro, hvor vi skal deltage i
Spar Nord Cup den 5. – 8. april.

Jeg tror roligt, jeg kan sige, at både børn
og voksne glæder sig til, vi skal af sted. Det
plejer at være en rigtig social tur, hvor alle
hygger sig med alle. På håndboldbanen er
det jo altid lidt anderledes at være til et
stævne end til en almindelig kamp. Der er
2-3 kampe pr. dag, så det plejer at være
nogle trætte spillere og trænere, der vender tilbage til Ørum om søndagen. Men
med gode håndboldoplevelser i bagagen.
Det er også på ture som denne, vi oplever
den fantastisk holdstemning som KVIK/
Ramten har. For når ens eget hold ikke spiller, er vi det bedste heppekor for de andre
hold.
I år deltager fire hold fra klubben, nemlig
U-10 piger, U-12 piger, U-14 drenge og
U-16 drenge.

Billede fra et tidligere stævne

God tur til alle!
Laura Press

KVIK/Ramten ønsker TILLYKKE til:

Leo Press – 60 år
Bent Sørensen – 60 år
Frode Rasmussen – 90 år
❍❍❍
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Seniorer
Jo jo – vi har stadig senior-hold i KVIKRamten.
Damerne først!
Træningen …….. Sol træner flittigt!!!!
Resten kører på rutinen.. Måske derfor vi
endnu i skrivende stund har sæsonens første sejr til gode. Men men men – sæsonen
er ikke forbi, og vi skal nok nå den… Meget
kan man sige om damernes serie 1 hold –
men vi vinder ALTID på humøret, stemningen på vores noget sammensatte hold, er
helt i top, og vi går ind til hver kamp med
en tro på at ”i dag skal det være”. Tro flytter bjerge, som man jo siger… ??
Vi er: SOL (absolut den spiller i bedst form,
da hun er den eneste der træner HVER
GANG, men okay, hun ER jo også den
ældste), Rikke Vahle (der er vendt tilbage i
håndboldskoene, som har haft pause siden
´99), Jensen NR. 9 (som er tilbage på deltid, efter barsel med prinsesse Kathrine),
Mette Press og Bjørn (begge Århus-studiner, der pænt tropper op til hver en kamp

trods afstanden) Maria og Sandra (”nyoprykkere” fra serie 4, og begge en del af
stammen på holdet), Pernille (indimellem,
når ikke hun forstuver sine fødder), Anna
(kollega til Jensen – vores nye farlige fløj),
og Tulle (bare en af de gamle, der dog ikke
er så gammel, at træningen er et must).
Derudover har vi jo nogle gange – med
stor glæde – haft lånt et par stykker af vores super U18-piger. – mange tak.
Og så har vi: JENS…. Som jo godt nok ikke
er vores træner (???), men som alligevel er
så rar ALTID at sidde på vores bænk. Eller:
STÅR ved vores bænk. Og jo. Man kan sagtens hører vi har Jens med.
Sjovt nok stod trænerne i oplandet ikke i
kø, da vi startede denne sæson (og det gør
de så stadig ikke), men vi er taknemmelige for at vores formand (også) vil bruge
så meget tid på os, som han gør for hele
klubben. Mange tak Jens.

Herrerne
Tja – hvad kan vi sige. Træningsindsatsen
er vidst ikke meget anderledes her end hos
damerne. Her er det også de ”ældste” der
går til vaflerne, mens resten også forsøger
at køre på rutinen. Dog med den forskel,
at Herrerne rent faktisk vinder indimellem.
Før jul fik de lige på sidste mandat tiltusket
sig en plads i herre A efter jul. Her har de
så lagt ud med et ordentligt nederlag til de

unge Nørre Djurs´er, for herefter at banke
topholdet Hornslet med 26-20… Jubii.
Træner…………… - det er sku nok også
Jens.. Men til kampene er det i hvert fald –
stadig – Jan der skriver holdkortet. Han er
jo også en af de ældre der ikke behøver at
varme op længere.. Eller….??

OP

KVIK’eren . 1/2012

❍❍❍

U-12 piger
U-12 pigernes taber sang!
Her er en lille sang U-12 pigerne synger efter TABT kamp. Vi er nemlig blevet enige om,
at vi altid skal have højt humør. Det er egentlig en sang, de bruger til fodbold, men vi
låner den lidt.
Hvem var det
der spillede bedst.
Det var os
men vi fik tæsk
Hey Hey Hey
Det ser faktisk rigtig skægt ud. For når kampen er tabt, stiller vi op, som om kampen er
vundet, i en rundkreds og begynder at hoppe rundt og synge. Og kan vi komme i gang
før vinderholdet starter deres sang, virker det bedst.
Folk kan simpelthen ikke lade være med at kommentere positivt på dette.
Marianne Skov

Hilsen fra pigerne
Det startede med, at vi på U-10 var 2 spillere. På kort tid er der kommet mange flere
spillere, og vi kan nu stille både et D og et
B hold på U-12.
I år har vi også været til håndbold By Night.
Det var en rigtig hyggelig aften med masser af aktiviteter.
❍❍❍
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Vi har også mistet mange spillere, ikke fra
U-12 men fra U-14 og U-10. Det er Kvik
spillerne ikke ret glade for. U-14 har derfor
ikke kunne stille hold, og de træner derfor
med os på U-12.
Cecilie Vahle og Elma Terko

Juleafslutning for damer og herrer
Med højt humør og en gave under armen
var vi mødt omkring 20 personer op, til det
der skulle vise sig at blive en rigtig hyggelig
og sjov aften, set med mine øjne. Efter vi
havde fået snakket af.. de fleste af os..blev
vi delt op i 4 hold og skulle så skiftevis spille volley & hockey imod hinanden.. Aldrig
i mit liv har jeg moret mig så meget ved
at spille ”bold”, der var kampråb, opmuntrende ord og måske også en lille smule
snyderi men alle overlevede med humøret i top og jeg selv med et par meget blå
og ømme fingre.. Efter et velfortjent bad
mødtes vi igen, til en omgang æbleskiver
og endnu mere hygge og snakken… og
ikke mindst til pakke legen.. også her blev
der kæmpet på kryds og tværs, nogen fik

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

mange pakker med hjem mens andre måtte nøjes med fornøjelsen af, at man havde
deltaget.. Jeg syntes personligt at det var
en super god oplevelse og aften, i selskab
med en masse skønne og rare mennesker.
Jeg er rigtig glad for at være blevet en del
af Kvik Ramten store ”håndbold familie”
hvor jeg allerede efter den første træning
og kamp følte mig meget velkommen
også selvom jeg måske ikke er den bedste håndbold spiller. Jeg glæder mig rigtigt
meget til mange flere oplevelser sammen
med Jer alle sammen.. Mange Tak for en
super god modtagelse i klubben og Tak for
en af forhåbentlig mange skønne stunder
sammen med Jer..
Heidi Skjødt

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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U-12 piger
Den 16-12 havde U-12 pigerne juleafslutning nede ved Jan og Marianne. Danmark
skulle spille semifinale mod Frankrig, så pigerne var selvfølgelig på pletten som altid
og pyntet med flag og Danmark malet i
panden. Flotte så de ud. Nederst er nogle
af dem.
Den 15-12 havde U12 pigerne sidste træning inden juleferien.
Jeg syntes i år skulle vi lave noget andet,
end det vi plejer til afslutningen.
Derfor fik jeg fat i Anita som er lige blevet
uddannet Zumba instruktør.
Vi alle skulle have en ordentlig rystetur,
syntes jeg. Det fik vi så også !!! En hel
time.
Pigerne syntes ellers nok vi kunne stoppe
efter 15 min. Nogle sagde: Det for hårdt,
andre peb fordi de fik ondt i arme, skuldre
og ben, men her var der ingen kære mor.

Alle blev rystet, hoppet og snurret rundt,
så vi til sidst ikke vidste, hvor vi har henne.
Pigerne var så trætte, at de smed sig på
gulvet, og så var vi klar over, at det nok var
tid til at stoppe. ( Det var vist kun Iben og
Jeg, der syntes, det var sjovt )
Men trætheden gik hurtigt over, da nogen nævnte, om vi så ikke skulle spille lidt
fodbold og til sidst en håndboldkamp. Det
gjorde vi så. Julehumøret steg igen og i løbet af ingen tid var hallen igen omringet af
glade, løbende og larmede piger der spurtede af sted efter en bold.
Til sidst vil jeg godt takke alle disse skønne
piger. I har alle mødt til træning med godt
humør. Det er altid en fornøjelse at være
sammen med jer. Kæmpe tak til jeres forældre fordi jeg må låne jer, og fordi de altid bakker op omkring holdet.
Marianne Skov

U-12 Piger klar til semifinalekamp. Danmark-Frankrig
❍❍❍
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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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U-10 piger
TH og jeg har fornøjelsen af at træne U-10
pigerne hver tirsdag kl. 16.30-17.45. Vi
har i øjeblikket 12 super seje tøser. I har en
masse gå-på-mod piger, og det er super
dejligt!
Vi nyder de mange timer, vi bruger sammen med jer til både kamp og træning. I
har, siden vi fik jer som samlet hold i sommers, udviklet jer rigtig meget. Både i væremåde overfor hinanden, men helt klart
også jeres håndboldspil. Vi har et super
godt forsvar, som bare kæmper helt vildt
meget, for at modstanderne skal have det
så svært som muligt. Samtidig har vi to
gode målmand i målet i Laura og Lejla.
(Tak til Kirstine for målmandstræning!) Til
træning har vi trænet meget, ved hjælp af

forskellige spil, i at blive bedre til at løbe
for hinanden. Og det er I helt klart blevet,
det ser vi tydeligt til kamp.
Her i efteråret har vi været med i både brækken og d-rækken. I b-rækken blev det
til en fin 5. plads, med bl.a. to sejre over
Nørre Djurs i bagagen. Super flot piger. I
d-rækken blev det til en flot 3. plads. Her
efter jul er vi igen med i d-rækken og så
spiller vi også i c-rækken. I år har vi allerede spillet to kampe i d-rækken, hvor det
blev til en sejr på 7-5 og et nederlag på
2-5(dog stod der 0-0 ved halvleg). Så det
lover jo meget godt for sæsonen.
Til sidst skal lyde en stor tak til jer forældre,
for den super opbakning i giver til holdet
og os trænere. Det er vi meget glade for.
TH og Laura

❍❍❍
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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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U-8 piger og drenge
Hver tirsdag er vi ca. 10 børn og 3 trænere, der er i hallen og hygger os med en
bold. Vi er en samling af børn fra 4 til 8 år
der har det sjovt med en bold sammen.
For ikke at det skal gå på at spille med en
bold hele tiden, leger vi også en del.
I september meldte vi os til Assentoft stævnerne, der er 4 gange i løbet af året. Vi har
foreløbig været til 3 og de er gået rigtig
godt.

❍❍❍
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D. 24 og 25. februar er der et overnatningsstævne, som vi regner med at skulle
deltage i.
Vi træner om tirsdagen fra 15 til 16. så hvis
der er noget for dig, har vi altid plads til
dig.
Vi er så heldige, at vi får hjælp af 2 U-10
piger, som deltager i træningen
Trænere for U-8: Patricia Kempel, Marie
Pedersen og Maria Juul

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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Kaffe/Forældredag
Igen i år blev der holdt kaffe/Forældredag.

og en stor tak for det flotte arbejde, de har
udført gennem mange år på bladet.

Dagen startede kl. 9 med at ligge hvid papir på bordene, så man kunne tegne på
dem.

Derefter begyndte kampene igen. Det var
begynderne, der startede med et brag af
en kamp. Den endte uafgjort, men KVIK/
Ramtens yngste hold kæmpede godt.

Maiken Søegaard kom med en stor balje
skrællede gulerødder, som skulle spises i
løbet af dagen.
Musikanlæg og tidtagerbord blev stillet
klar, der skulle jo speakes hele dagen.
De forældre, der havde været så flinke og
bage kage, begyndte også at komme med
dem.
Kl. 10.15 begyndte vi at spille de første
kampe. Jens havde travlt med at holde styr
på, hvem der scorede, så det var de rigtige
navne, der blev råbt op. Der var heldigvis
nogle, der hjalp ham lidt.
Mellem kampene kunne man købe klubdragter og drikke kaffe, saftevand og spise
kage. Det var der en del, der benyttede sig
af.
Kl. 12.30 skulle der præsenteres hold. Alle
stillede op udenfor i gangen og kom ind
i hallen efter Thomas, der bar vores klub
fane.

Til sidst skulle der ryddes op, og resten af
kagen blev spist af serie 4 herrerne.
Det var en rigtig hyggelig dag. Bordene
var efterhånden fyldt med fine tegninger,
som man kunne nyde, når man drak sin
kaffe/saftevand.
Til sidst vil vi opfordre mange flere forældre, bedsteforældre og søskende, til at
bakke op om disse kaffe/forældre dage.
Det er en god dag til at få set sit barn, barnebarn eller søskende spille.
De fleste syntes, det er rart, at familien sidder og hepper på sidelinjen.
Det ville også være rart, hvis alle ville komme til præsentation af holdene, så vi ikke
står med hold, hvor der kun er ganske få
repræsenteret. Dette gælder specielt fra
U-18 og op!
Tak for en super god dag fra Bestyrelsen.

Vinderen af vores lille konkurrence, med at
gætte, hvor mange skruer der var i et glas,
blev også fundet, det var Rikke Vahle.

Ps. Skulle der være nogle, der kunne tænke sig at være med til at arrangere Kaffe/
forældredag, sæson afslutning osv. vil vi
gerne høre fra jer.

Vi fik også sagt pænt farvel til dem, der har
lavet klubbladet. De fik en buket blomster

I kan kontakte Jan Skov på tlf. 40143302
eller mail janskov@ymail.com.

Husk at kikke på vores hjemmeside:

WWW.kvik-ramten.dk
❍❍❍
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Ordensregler

Regler i Ørum Aktiv Center
i forhold til foreninger/brugerne:
• Der må ikke nydes mad, is og drikkevarer i omklædningsområdet. Det skal foregå i cafeteriet..
• Cafeteriet er åbent til en time efter endt træning på hverdagsaftener.
• Træner/leder har ansvaret for at hal, depot og omklædning
forlades senest 1 time efter endt træning i opryddet stand. De
anviste pladser i depotet skal anvendes.
• Træner/leder skal melde til centerlederen, hvis træningen/
kampe aflyses eller flyttes.
• Der er ingen træning på helligdage.
• Vinterferie, juleferie og efterårsferie: Her giver foreningerne
centerlederen besked om der er træning for børn i disse
uger.
• Der må ikke bruges fodboldstøvler eller andet beskidt fodtøj
indendørs.
• Foreningerne betaler særskilt for rengøring, hvis der er harpiks på væggene i sal 1 og på gulvet i sal 2.
• Boldspil i sal 2 er ikke tilladt.
• Er der ekstra ordinært beskidt efter større stævner eller arrangementer hjælper den arrangerende forening med til den
grove oprydning. (Her tænkes på borde/stole på plads, tømme skraldespande, samle affald udenfor, feje…)
• Tab af værdigenstande er på eget ansvar.
• Foreningerne/brugerne indkaldes hvert år, hvis det findes nødvendigt, til et opfølgningsmøde omkring brugen af ØAC.
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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” – JUNI-UDGAVEN 2012
Fra: ______________________________________________________________________
Om: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Afleveres senest den 18. maj 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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