Maria og Daniel er blevet gift

Nr. 2 juli
Juli 2018.
33 årgang
· 2016
· 31. årg.

Bestyrelse og udvalg
Formand

Pernille Mønster, Enighedsvej 50, 8963 Auning
Mail:pernille_moenster1407@hotmail.com

Tlf. 51 94 77 39

Næstformand

Kenneth Melander Skov, Heraklesvej 20 St. Th., 8960 Randers SØ
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
Tlf. 51 20 44 22

Ungdomsf. & PR

Maria Juul, Åbrovej 24, 8586 Ørum Djurs
Mail: empacherjuul@hotmail.com

Tlf. 40 55 97 14

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

Tlf. 26 55 19 57

Kasserer

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

Tlf. 40 14 33 02

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

Vibeke Hougaard, Hovedvejen 65, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 15 29
Selma Johnsen, P. Madsensvej 11, Ramten, 8586 ØrumDjurs
Mail: ej@ramten.net
Tlf. 22 62 32 27

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:
Loppemarked den 18.-19. august 2018
Bemærk at lageret er flyttet til Huldremosevej 28, Ramten
(i Thyge Johnsens lade)
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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
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.
●

Beretning 2017
Mit først år som formand er gået, og det har været spændende år
at se tilbage på.
Hvis vi ser på håndbolden, har vi igennem de sidste år haft den
samme solide spillertrup - både på dame og herre siden.
Vi har dog i år fået en lille tilgang på såvel dame som herre siden.
Der trænes forsat sammen om tirsdagen, hvor Jan og Kenneth
gør en kæmpe indsats for at skabe en god træning.
Træningen sammen om tirsdagen er med til at skabe et fantastisk
sammenhold mellem dame- og herrespillerne; det ser man tydeligt
på den årlige tur til Vejle. Resultater er måske ikke altid de bedste,
men kunne man vinde for hygge, er jeg ikke i tvivl om, at Kvik/
Ramten ville vinde.
Vi afholdt det årlige udendørs håndboldstævne på trods af, at der
ikke var tilmeldt så mange hold.
4
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Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi fik
en positiv respons fra
specielt de børnehold, der deltog.
Petanque er selvkørende, d.v.s. at de
selv sørger for, at det
fornødne er til rådighed.
Vi har lavet indsamling i Ramten by og
nærmeste omegn til hjertestarter, som nu hænger på garagen ved klubhset. Derudover er der
blevet afholdt kursus brugen af hjertestarten.
Vi har fået renoveret Kvik/Ramten navnet og
manden på gavlen til klubhuset, som nu står super flot. En ny hjemmeside er blevet rigtig flot og
meget brugervenlig.
Loppemarkedet blev
afholdt som altid i
august. Det var en
hyggelig og hård
weekend. Der var
igen i år en fantastisk opbakning; uden
denne var det ikke
muligt at holde, tak. En tak skal også lyde til alle dem, som vælger
at give deres loppesager til os.
Vi afholdt to bankospil omkring jul og nytår. Der var en fin opbakning til dette begge dage.
Her vil jeg benytte lejlighed til at sige tak
til alle, som har hjulpet med samle gevinster, og alle dem som har sponsoreret
gevinster.
KVIK/Ramtens klubblad 2/2018
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Vi har forsat klubbladet som Leo
står for. Det er et flot blad, som
sætter fokus på klubben, og dem
som hjælper os.
Til sidst vil jeg sige stor tak til alle, som har hjulpet i løbet af året.
Tak til seniorudvalget.
Tak til bestyrelsen for godt arbejde og hyggeligere timer. Specielt
tak til Kenneth og Jan som ikke bare gør et stort arbejde i bestyrelsen, men også på håndboldbanen.
Endnu engang tak til alle, jeg håber endnu
flere har lyst til at komme og hjælpe i år, for
det er ikke kun hårdt arbejde, det er også
sjovt.
Pernille Mønster

Efter konstitueringen har bestyrelsen følgende poster:
Formand:
Næstformand:
Ungdomsformand & PR:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
1.
suppleant
2.
Suppleant

Pernille Mønster
Kenneth Melander Skov
Maria Juul
Leo Press
Laila Johanson
Jan Skov
Inge-Merethe Mønster
Marianne Melander Skov
Jakon Melin

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 foreningens generalforsamling.
Kan også betales på mobilpay til 2655 1957
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Heraklesvej 20 St. Th.
8960 Randers SØ
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
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7

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
Sommerstævne
Vi havde håbet på et rigtig godt sommerstævne i år.
Vejret er rigtig godt i øjeblikket, så intet kunne gå galt, troede vi.
Der var desværre ikke ret mange klubber, der havde lyst til at bruge en dag på håndbold på græs.
Vi har valgt at aflyse stævnet, da der ville blive for få kampe.
Det er vi selvfølgelig
kede af, for det plejer
at være en dag med
masser af hygge og en
dag, hvor nye spiller
kan prøve at spille
håndbold.
Vi prøver igen næste
år og ser, om ikke det
stadig kan være muligt
at skaffe hold til et
sommerstævne på
græs.
Hilsen Jan.
8
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Afslutningsfest
Afslutningsfest fredag den 23 marts, selvom damernes sidste
kamp var søndag den 25. marts. Traditionen tro skulle den selvfølgelig afsluttes med en fest. 35 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.

Fortsættes side 10
KVIK/Ramtens klubblad 1/2018
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TLF. 4019 9045

Tøstrupvej 65 . 8560 Kolind Tlf. 40 19 90 45
Mail: kimenevoldsen@c.dk
Transport af entreprenør- og skovmaskiner - Kraner op til 25 t/m
Levering af sten, grus m.m. - Udlejning af åbne og lukkede containere

Fortsættes side 15
10
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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.

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
Leo Press

Tlf. 4014 3302
Tlf. 2655 1957

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

Nyt skilt er på vej, men opsætningen er ramt af varmen.

12

KVIK/Ramtens klubblad 2/2018

Også lang dobbeltdækker med borde
Også studenterkørsel
i veteran-lastbil

KVIK/Ramtens klubblad 2/2018
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Baren var som altid åben, og
igen i år var der stor kamp om,
hvem der skulle have tjansen
som bartender. Der var 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 til årets dame– og
herrespiller.

Fortsættes side 18
KVIK/Ramtens klubblad 2/2018
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Vi siger tillykke til:
Annelise Hougaard med 70 års fødselsdagen
Erik Klausen med 60 års fødselsdagen
Konfirmanderne med konfirmationen
Entreprenør Børge Juul med 25 års jubilæum

Loppemarkedet er i år den
18.-19. 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 - og jo sjovere er det.
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Modtager af årets Kvikker

Modtager af TIV pokalen

Efter prisoverrækkelsen blev der skruet op for musikken, og der
blev lagt op til dans og hygge. I gangen 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. Husk at alle kan deltage.
Leo Press
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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
Kan også betales på mobilpay til 2655 1957
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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
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Skolebakken 40 . 8586 ØrumDjurs

Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.00—kl. 20.00

KVIK/Ramtens klubblad 2/2018
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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 1. okt. 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sommer træning /kampe
Da vinter sæsonen var slut, tænkte jeg, at så holder vi en lang pause.
Men der var flere af spillerne, der spurgte, om vi ikke skulle træne noget
længere. Jeg prøvede, om vi kunne komme til at spille i sommer turnering, når vi alligevel skulle træne. Der var desværre ikke nok hold til, at
herrerne kunne komme til at spille sommerkampe, men de træner hver
tirsdag alligevel.
Damerne kom i turnering, det er gået rigtig godt.
Vi har været af sted med 9 til 10 spillere
hver gang. Alle kampe på nær en er vundet
sikkert. Vi tabte desværre til Pindstrup med
et mål. Vi var foran hele kampen, men de
sidste 8 min rykkede de desværre fra os.
Jeg vil gerne takke alle, der valgte at spille/
træne hen over sommeren.
Nu går vi på en velfortjent sommerferie og
møder op til efteråret med masser af energi.
Glæder mig til at se jer i den nye sæson.
Hilsen Jan Skov
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