Nyt handicaptoilet i klubhuset er nu taget i brug
Djurslands Bank Cup side 21-24-25
Håndboldstævne søndag den 18. juni.
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Bestyrelse og udvalg
Formand

Pernille Mønster, Skolevej 15, Pindstrup, 8550 Ryomgaard
Mail:pernille_moenster1407@hotmail.com
Tlf. 20 37 62 52

Næstformand

Kenneth Melander Skov, Kamillevej 14, 8500 Grenaa
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
Tlf. 51 20 44 22

Ungdomsf. & PR

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

Tlf. 40 55 97 14

Kasserer

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

Tlf. 26 55 19 57

Sekretær

Laila Johanson, Stendyssevej 3, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail: laila.nielsen@mail.tele.dk
Tlf. 24 25 20 93

Best.medlem

Jan Skov, Kamillevej14, 8500 Grenaa
Mail: janskov@ymail.com

Best.medlem

Inge-Merete Mønster, Skolevej 15, Pindstrup, 8550 Ryomgaard
mail: inge-merete.m@hotmail.com
Tlf. 40 37 13 19

Ansvarlig for
Hjemmesiden

Kenneth Melander Skov, Kamillevej 14, 8500 Grenaa
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
Tlf. 51 20 44 22

Henvendelse ang.
Loppemarked

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

Petanque

Annelise Hougaard, Skråvejen 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: annelisehougaard@anarki.dk
Tlf. 52 82 44 08
Selma Johnsen, P. Madsensvej 11, Ramten, 8586 ØrumDjurs

Seniorudvalg

Jytte N. Sørensen, Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Dj.
Mail: jytte@nyborg-s.dk
Tlf. 86 38 12 66

Klubblad

Leo Press, Kni Kærvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: leopress@nrdn.dk
Tlf. 26 55 19 57
Laila Johanson, Stendyssevej 3, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail: laila.nielsen@mail.tele.dk
Tlf. 24 25 20 93
Kathe Fogh, Skippershovedvej 5, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail. kafo@videndjurs.dk
Tlf. 25 75 16 66

Lån af klubhus
Klubhuset

Jonna Klemmensen, Skiffardvej 17, 8560 Kolind Tlf. 86 33 91 34
Ramten Hedevej 11, Ramten, 8586 Ørum Djurs

Ørum Aktiv
Center

Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs
Halinspektør Svend Åge Jellesen
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Kommende Arrangementer:
Håndboldstævne søndag den 18. juni
Loppemarked den 19.-20 august
Bemærk at lageret er flyttet til Huldremosevej 28, Ramten
(i Thyge Johnsens lade)
KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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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
Tømrer– og snedkerarbejde
● Ombygninger
● 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.
●

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Hennings bisættelse.
Tak for blomster, kranse og tak for pengegave.
Det varmede, at så mange var mødt op, for at følge Henning
det sidste stykke.
Kærlig hilsen Birthe + familie.

Tak til Henning.
Han var igennem
rigtigt mange år
altid klar til at
hjælpe foreningen, både på banen og uden for
banen.
Leo Press
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General forsamling og ny formand
Torsdag d. 25/2 var den årlige generalforsamling. Der var lagt op
til udskiftning, da Anne Marie Melin, daværende formand, havde
meddelt at hun desværre ikke ville forsætte. Jeg vil her benytte
lejligheden til at sige stor tak for den store indsat igennem årene,
og jeg håber du forsat vil hjælpe og bidrage med alt din viden omkring klubben.
På valg var Anne Marie Melin, Michael Friedrichson og Leo Presse. Anne Marie ønskede ikke genvalg, Leo ønskede genvalg,
mens Michael gerne ville være suppleant. I stedet for Anne Marie
og Michael blev undertegnet Pernille Mønster og Inge Merete
Mønster valgt ind. Jacob Melin Henriksen og Marianne Skov blev
valgt som suppleanter.
Bestyrelsen er nu følgende:
Leo Press, Inge-Merete Mønster, Jan Skov, Laila Johanson, Maria
Empacher Juul, Pernille Mønster, suppleanter: Jacob Melin Henriksen og Marianne Skov.
Ved konstistueringen efter generalforsamlingen blev posterne fordelt således:
Formand: Pernille Mønster
Næstformand: Kenneth Skov Melander
Kassér: Leo Press
Sekretær: Laila Johanson
Jeg vil her benytte lejligheden til at fortælle lidt om mig selv og min
tilknytning til Kvik/Ramten.
Mit navn er Pernille Mønster, 27 somre, født og opvokset i Pindstrup hvor jeg stadig bor. Til dagligt er jeg Salgskoordinator på Novopan Træindustri. For 6-7 år siden startede jeg med, at hjælpe på serie 4, hvor min
mor spillede. Efter nogle år som hjælper er
jeg nu en fast del af kvik/Ramtens nuværende serie 3 hold.
En stor tak til alle frivillige i og omkring
klubben, jeg glæder mig til at forsætte det
gode samarbejde.
God sommer Pernille Mønster
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Beretning for 2016

Så er der igen gået et år, og jeg vil orientere Jer om året, der gik.
Jeg tror aldrig, Kvik/Ramten har haft så få spillere, men de, der
er, gør det rigtig godt. Damerne er rykket en serie op, og de ligger lunt i serie 3; det går også herrerne godt i serie 4, idet de er
et godt mix af ”gamle” og unge spillere.
Fælles træning for damer og herrer fungerer godt, og der er stort
fremmøde hver tirsdag.
Kenneth og Jan træner både damer og herrer.
Det er mit håb, at den nye bestyrelse får etableret en børneafdeling igen. Håndbold er en fantastisk sport, som alle har glæde
af at spille, men der er mange andre tilbud, som også trækker i
børn og forældre, og det er ikke kun i Kvik, at håndbolden er på
retur, det er på landsplan.
Vi har deltaget i mange aktiviteter, som burde tiltrække børnespillere, men det er ikke lykkedes. Aktiviteterne er de dog glade
for at deltage i. Det har været ”Idræt på Tværs” sammen med AC
Norddjurs og håndboldkaravanen, sammen med JHF. Jeg håber,
at pludselig en dag så er der et hold, der vil spille børnehåndbold
igen.
Igen i år har der været hold til Vejlecup, en rigtig hyggetur.
I 2016 måtte vi desværre aflyse håndboldstævnet, da der var for
få tilmeldte hold. I år har vi besluttet, at vi sætter indbydelser op i
de haller, spillerne kommer i for at sikre, at indbydelserne når ud
til spillere og trænere. For det er en skøn tradition med udendørs
håndbold.
Petanque er selvkørende, og som vi kunne læse i klubbladet,
har de styr på det.
Så er vores handicap toilet færdig! Hold da op; det er en fornøjelse, også for de der ikke er handicappede, det er blevet rigtig
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flot, så en stor tak for al hjælpen til det.
Reklameskiltene er flyttet op til hovedvejen; en beslutning vi tog
for at skaffe flere sponsorer. Det har vi også fået. Dog har vinden
nedlagt søjlerne, men der er nogle, der arbejder på at få dem op at
stå igen.
Sandkassen er også renoveret, så tak til seniorudvalget for det.
hvor ser det godt ud.
Vi har igen holdt bankospil imellem jul og nytår, og også lige efter
nytår. Der var mange mennesker begge dage, og vi havde fået
sponsoreret mange fine gevinster. Det er tradition for mange at
komme til vores bankospil - og der er en hel hær af indsamlere af
gevinsterne.
Vores loppemarked var en hård men dejlig weekend. Rigtig mange kom og hjalp; mange lånte os biler og trailere, og vi fik mange
loppesager, der skulle sælges! Det blev de, så der var ikke meget,
der blev kørt på lossepladsen. Som sædvanlig sluttede vi af med
dejlig mad.
Vi er en klub, hvor det er let at skaffe hjælpere til alle vores arrangementer. En stor tak for det. Jeg ved, det er fordi, mange føler, at
Kvik/Ramten er deres klub. Det er en skøn følelse og en kæmpe
hjælp for bestyrelsen! Også stor tak for det.
Vi er ved at få en ny hjemmesideudbyder, hvor det skulle være
lettere at sætte ting ind på hjemmesiden, men der er lidt startvanskeligheder - Dog: Hvor der er vilje, er der vej.
Vores klubblad er Presser mand for at lave; et flot blad, og Kathe
og Laila hjælper med det skriftlige.
En kæmpet ak til bestyrelse for samarbejdet. Tak til seniorudvalget. Tak til trænere og tidtagere. Kort sagt: Tak til alle, fordi I er
med til at gøre Kvik/Ramten til det, den er.
Anne Marie Melin
KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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Alt til kontoret og hjemmekontoret
Kontorartikler, emballage, maskiner og møbler.
Vi har også et stort udvalg i festartikler:

Duge - servietter - lys - bordkort - sange
sangskjulere - indbydelser - kransekagepynt m.m.
Besøg butikken & bliv inspireret af vores dækkede borde
Åbent: Mandag - fredag 8.00 - 17.00 & lørdag 9.00 - 12.00
Parkering lige uden for døren

Århusvej 146 . 8500 Grenaa . Tlf. 8632 1111
Mail@papirgaarden-grenaa.dk

Besøg vores webshop på www.papirgaarden-grenaa.dk

Ramten Borgerforenings program for det næste år

3. december 2017
Juletræsfest i klubhuset

Vi afholder juletræsfest med lidt julekagebagning og juleklip før
dans om juletræet og besøg af julemanden. Der serveres kaffe/te,
saftevand og æbleskiver.
Entré kr. 25,- pr. person.

25. februar 2018 kl. 15.00
Fastelavnsfest i klubhuset

Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte
samt til kattekongen og kattedronningen.
Der serveres fastelavnsboller, kaffe/the og saft.
Entré kr. 25,- pr. person.

3. marts 2018 kl. 18:30
Fællesspisning

Vi laver rammerne til en hyggelig aften i klubhuset for dig, din fa-.
8
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milie og venner. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Morten laver mad igen efter humør og årstid.
Entre:
Voksen 125,- kr.
Børn til og med 13 år 50,- kr.

13. marts 2018
Generalforsamling i klubhuset

Denne afholdes sammen med Ramten Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme nærmere detaljer. Der vil komme tilmelding til juletræsfest og til fastelavn. Vi forbeholder os ret at aflyse arrangementerne ved for få
tilmeldte.

Hjertestarter til Ramten

Ramten Borgerforening besluttede sig for at gøre en indsats for at
få en hjertestarter til byen. Det var noget, vi tænkte, der mangler i
vores lille by.
Men det viste sig at skulle være sværere end som så. Efter et par
gange at have ansøgt om hjertestarter igennem Trygfonden med
afslag, hørte vi om ”Kunsten at redde liv” og blev enige om, at det
var en god mulighed for at få en hertestarter til byen.
Placeringen blev også diskuteret, og vi blev enige om, at det mest
centrale sted i byen er ved Hutters Reklamebroderi, som også
straks sagde ja, til at den kan hænge hos dem. For os gav denne
placering mening, da det er ca. midt i byen.
Efterfølgende modtog vi dog en del kritik omkring indsamlingen.
Der var forskellige meninger om, at det er for dyrt, ikke godt nok,
placeringen er ikke god nok etc. og i en lille by som Ramten
”løber” kritik hurtigt og har fået flere til at stille sig kritisk overfor
den indsamling, vi knap nok nåede at få sat i gang.
Da vi alle har rigeligt at se til i det daglige, og ingen af os føler, at
vi selv har tiden til at stå for sådan en indsamling, har Borgerforeningen valgt at aflyse indsamlingen til trods for, at der er brugt meget tid på det.
Så vores håb er, at de som mener, at det kan gøres bedre og billigere, vil vise et initiativ for vores lille by.
Med venlig hilsen - Ramten Borgerforening
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Kim 40 19 90 45 . Kjeld 40 56 60 31
Mail: kimenevoldsen@c.dk
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Afslutningsfest d. 8/4-17

Sæsonen sluttede i marts, og traditionen tro skulle den selvfølgelig afsluttes med en fest. Festen blev afholdt lørdag d. 8/4; ca. 30
personer havde tilmeldt sig festen, det var en dejlig blandet skare
af unge og lidt mere modne. Der var sørget for god mad fra Filip,
en kollega til Jan Skov, og der manglede bestemt ikke noget. Baren var som altid åben, og igen i år var der stor kamp om, hvem
der skulle have tjansen som bartender. Leo havde handlet stort
ind, og udvalget i baren var stort, så der var noget for en hver
smag.
Efter den gode mad og lidt til ganen, var det tid til at uddele årets
pokaler og priser; her er modtagerne:

Årets herrespiller: Andreas Hansen

Årets damespiller: Malene Bjørn

TIV-pokalen: Jacob Melin Henriksen
Fortsættes side 16
KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af
skilt det første år).
Henvendelse til:
Jan Skov

Tlf. 4014 3302

Der er plads til flere end de 4 vi har
indtil nu.

KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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Også studenterkørsel
i veteran-lastbil

lebankospil 2015
Vort årlige bankospil vil blive husket som sammenlagt to gode
bankospil, vi havde i år valgt at spille søndag eftermiddag mellem
jul og nytår og den første søndag i det nye år. Begge gange kl.
13.30 og da vejret var os venligt stemt, blev overskuddet på ca.
12.500 kr da der var skaffet rigtigt mange fine gevinster. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til alle der deltog, specielt vore
sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne)
Jan, Marianne, Kenneth, Anita, Mille, Jytte, Claus, Käthe, Laila,
Daniel, Anne Marie, Maria & Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:
Murer-mester Bent Klausen, Tømrerfirmaet Henrik
Hedeager, Tømrermester Frank Birch, MotorCentrum ApS, Dag’liBrugsen. I.F. Møbler
Stenvad:
-Stenvad Mosebrugs-center,
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS, Bjarnes Olie, Ramten
14
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Årets Kvikker: Anne Marie Melin

Årets herre fighter: Kenneth Melander
Skov

Årets dame fighter: Pernille Mønster
Efter prisoverrækkelsen blev der skruet op for musikken, og der
blev lagt op til dans og hygge. Udenfor klubhuset var der i år opstillet en sømblok. Den var der kamp om, og jeg tror næsten alle
lige var ude og se, om de ikke var Kvik/Ramtens bedste til at slå
søm i.
Det var en rigtig god og hyggelig måde at slutte den fine sæson
på. Jeg håber dog, at der er endnu flere, der har lyst til at deltage
næste år.
Pernille Mønster
16
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Herreholdet

Nu er denne sæson slut, og vi sluttede med en flot anden plads.
Det betyder, at vi starter i serie 3 med herre holdet i næste sæson.
Vi havde svært ved at stille hold i første del af sæsonen, men i sidste del var vi så mange, at et par spillere måtte sidde over på skift.
Vi valgte at køre sommertræning, som vi plejer frem til sommerferien.Vi måtte desværre stoppe før tid, da der kun var få spillere, der
havde tid til træning.
Der bliver heldigvis sommerstævne i Ramten i år, hvor vi stiller op
med et super godt hold.
Vi tager selvfølgelig også til Vejle til efteråret.
Det plejer jo at være en tur, hvor holdet hygger sig og spiller en
masse håndbold.
Jeg vil gerne sige 1000 Tak for denne sæson; jeg glæder mig til
næste.
Jan Skov

Dameholdet

Så er endnu en sæson gået. Denne gang spillede damerne til deres ypperste, som ligeledes gav pote. Damerne havde tidligere rykket i serie 3, hvor vi havde store planer om at blive solidt placeret i
midten af.
Dette skete, og vi endte som nummer 3 i puljen. Puljen lå utrolig
tæt, da der kun var 2 point imellem 2. og 5. plads. Derfor er en 3.
plads utrolig præsentabelt og fuldt ud acceptabelt.
En ting, der er blevet lagt stor vægt på, er, at vi spiller som et samlet hold, hvor der skal være plads til at hygge sig. Ligeledes skal
der være plads til vores mange forskelligheder. Dette kan godt
kræve en ekstra indsats, for at alle føle sig hjemme på holdet.
Vi har fået tidligere spillere tilbage, som bestemt vil gavne holdet i
fremtiden. Ligeledes er der altid plads til nye spillere, som helt sikkert vil kunne være en stor del af holdet, såvel på banen som socialt. Trænings fremmødet kan godt blive bedre, men det har hjulpet
og er bestemt bedre end de forgange sæsoner. Dette kan også
mærkes på klub/holdånden.
Fremtidsudsigterne for Serie 3 damerne er vores årlige sommerstævne på Kvik/Ramten stadion samt den årlige tur til Vejle i september. Disse stævner giver en oplevelse af at være en del af en
klub, som tager hånd om spillerne. Ligeledes giver det mulighed for
at blive endnu bedre rystet sammen med serie 3 herreholdet. Vi
håber på en spændende sæson. Jan skov og Kenneth Skov
KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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Vi siger tillykke til:
Mads Ginnerup
Svendebrevet
Michael Friedrichsen Svendebrevet
Konfirmanderne med konfirmationen
Jonna Klemmensen 60 år
Selma Johnsen
65 år
Erling Johnsen
65 år

Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183, samtidig får du
stemmeret på vores generalforsamling.
Kan også betales på mobilpay til 2655 1957
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Petanque.
Vi holdt singlemesterskab onsdag den 24. Maj.
Vi startede med at spille 3 kampe, hvor placeringer blev:
1. pladsen: Vibeke
2. pladsen: Annelise
3. pladsen: Erik
Efter præmie overrækkelsen var der hyggeligt samvær med smørrebrød, kaffe og kage. Et hyggeligt arrangement, som Gerhard og
jeg stod for.
Annelise

Loppemarkedet er i år den 19.-20. august, så reserver allerede nu denne weekend. Kender I nogen, som måske vil hjælpe, så spørg dem. For jo
flere vi er - jo lettere går det - jo sjovere er det!
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Håndboldstævnet Djurslands Bank Cup i Ramten søndag den 18.juni.

Dagen oprandt med et fantastisk flot vejr, 23-24 grader og solen
skinnede, det bedste den havde lært. Vi havde om fredag stillet
vores loppemarkedstelt op, dette i stedet for boderne og skurvognen, så det hele var samlet. Dette var en stor fordel, ligeledes
havde vi også kridtet banerne.

Desværre var der i år ikke så mange tilmeldte hold, som for år tilbage, hvor vi spillede over 2 dage, men dem som kom, gav os ret
i at man kan lære meget ved at spille håndbold på græs udendørs. Især når vejret er så godt, som det plejer at være.
Teknik – ikke så let at drible – så aflever bolden og løb i position
for at være klar til at modtage den – for dem der er lidt bange for
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Bjarne’s Olie v/Bjarne Jensen har solgt sin forretning til
DCC Energi, men ring trygt til dem på 70 10 20 10, så kommer Bjarne med olien, godt nok i en gul bil

22

KVIK/Ramtens klubblad 2/2017

Skolebakken 40 . 8586 ØrumDjurs

Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00
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at falde i en hal, er det jo en fornøjelse at spille udendørs, for her
slår man sig ikke, selvom man skulde falde – og til sidst skal man
ikke glemme det sociale, som også er i højsædet sådan en dag.

Legepladsen blev også flittigt brugt , især af de mindste.

Begynder: Romalt nr. 1

Piger u/10: Hadsund nr. 1
24

NDHK nr. 2

Romalt nr. 2
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Drenge u/12 Nr. 1 NDHK

Nr. 2 Bjerregrav

Piger u/16 Nr. 1 KPI

Nr. 2 Åstrup/H-G.

Dame 2 Nr. 1 SGOG Grenaa

Nr. 2 NDHK
Fra Kvik/Ramten skal der lyde
en stor tak til alle spillere, trænere/ledere og tilskuere, samt
alle dem som hjalp til med
stævnet. Håber vi kan møde
også til næste år til stævne.

Herre 2 Nr. 1 NDHK Nr. 2 Kvik/Ramten (uden billede)
KVIK/Ramtens klubblad 2/2017
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• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med andre?
• 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?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laila Johanson — Kathe Fogh — Leo Press
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 15. sep. 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPORT 24
GRENAA
Lillegade 2
Telefon 30 21 10 10
www.sport24.dk

Mandag-torsdag 9.30-17.30
Fredag
9.30-18.00
Lørdag
9.00-14.00
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