Østbirk Idrætsforening
Nyhedsbrev 1, september 2016
Til vore medlemmer
Vort medlemsblad ”8752” lukkede i april efter 36 års udgivelse!!
Vi savner bladet til at kommunikere med vore medlemmer og andre, der er interesserede i
idrætsforeningens aktiviteter. Som erstatning vil vi udsende nyhedsbreve, og dette er premierenummeret. Det sendes til alle, der er registreret som medlem i Østbirk Idrætsforening. Hvis der er
andre, der er interesseret i at modtage nyhedsbrevene, skal vi blot have vedkommendes mail-adresse –
vi sender det gerne til alle, der har interesse heri.
Østbirk Idrætsforening
Bestyrelsen

Indholdet i dette Nyhedsbrev er:


Sponsordag i Super Brugsen 3. september – vi håber, vi ses !!!
Denne dag vil vi præsentere vore aktiviteter på og ved P-pladsen ved SuperBrugsen, og vi vil
forsøge at kapre nye medlemmer – og så vil vi arbejde hårdt for at få flere penge til klubkassen. Vi
får nemlig 10% af totalbeløbene på de bon’er, vi kan få udleveret af kunderne, når de har handlet i
Brugsen. Derfor: vil du støtte vores arbejde, så lægger du din handel lørdag 3. september kl 10-16 i
SuperBrugsen og giver os din bon, når du har betalt ved kassen - og du må gerne handle lidt ekstra
ind denne dag.
læs mere side 2



Nyt eksempel på lokaleproblemerne i Østbirk
Gymnastikudvalget har fået besked på, at skolens gymnastiksal er lykket for idrætsforeningens hold
i 3 uger pga temauger på skolen.
læs mere side 3



211 ØIF’ere har deltaget i den store foreningsundersøgelse
I foråret opfordrede vi vore medlemmer til at deltage i en undersøgelse om foreningsarbejdet i
Danmark og i udlandet. Østbirk Idrætsforening var nemlig en af de udvalgte danske foreninger, der
skulle indgå i undersøgelsen. 211 af jer fulgte opfordringen – tak for det.
læs mere side 3

 Ny web-redaktør – eller bare nogle, der vil hjælpe os med hjemmesiden
Vores hjemmeside trænger til fornyelse, og derfor søger vi en eller flere, der gerne vil hjælpe os
med den opgave – kontakt: Gudrun Andreasen på tlf 7578 2400 / 4240 8965 læs mere side 3


Sæsonstart i håndbold, badminton, gymnastik og fodbold
læs mere side 4



Stor omsætning på årets Kræmmermarked i Horsens
Læs mere side 5

- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

Ses vi på lørdag i SuperBrugsen i Østbirk???
Mens vi i idrætsforeningen normalt kan findes i Østbirkhallen, på stadion, i gymnastiksalen eller på vejene i
og omkring Østbirk, er vi på lørdag 3. september at træffe i og ved SuperBrugsen i Østbirk.
Vi holder sammen med SuperBrugsen Sponsordag.
Det er et nyt initiativ i forbindelse med den sponsoraftale, idrætsforeningen i år har indgået med
Superbrugsen i Østbirk.
Sponsordagen har 2 formål:
1. at profilere sponsorsamarbejdet og vise den mangfoldighed, idrætsforeningen kan tilbyde. Derfor
stiller de fleste af idrætsforeningens aktiviteter op med en stand på og ved SuperBrugsens P-plads
og vi har vise de forskellige aktivitetstilbud.
2. at øge sponsorbidraget til det lokale idrætsarbejde. SuperBrugsen betaler årligt 25.000 kr. til
idrætsforeningen, og dette beløb kan øges ganske væsentligt på lørdag. For idrætsforeningen får
10% af beløbene på de kasse-bon’er, som idrætsforeningen får, når folk har handlet på lørdag.
Derfor står vi nogle stykker, der gerne vil have din bon udleveret, når du har handlet på lørdag.
Køber du f.eks. ind for 300 kr. og giver os din bon, får idrætsforeningen 30 kr.
Derfor håber vi, at du denne dag vil sørge for at få din bon med fra kassen og efterfølgende aflevere
den til os med dit navn påført.
I Østbirk Idrætsforening er vi meget glade for sponsoraftalen med SuperBrugsen – den giver vores
afdelinger et godt økonomisk tilskud til at kunne realisere flere af de mange idéer, der hele tiden kommer
på bordet fra vores mange dedikerede frivillige ledere, for hvem de økonomiske rammer desværre oftest er
bremseklodsen for at igangsætte nye initiativer.

- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

Lokaleproblemerne udstillet igen !
Lokaleproblemerne i Østbirk har været diskuteret i nogle år efterhånden. Men at snakken ikke har løst
problemet, er blevet synligt for alle efter den besked, gymnastikudvalget for nylig fik fra Østbirk Skole.
Skolen er i gang med renoveringer og har derfor også pladsproblemer, så i tre uger i januar-februar skal
gymnastiksalen inddrages til temauger. Derefter følger en uges vinterferie. Altså er gymnastikholdene
blevet hjemløse i en måned – og netop i den periode, hvor opvisningsprogrammene bliver øvet og
finpudset.
Gymnastikudvalget er selvsagt i fuld gang med at finde en løsning, så der alligevel kan laves gymnastik i de
3-4 uger. Flere har stillet sig velvilligt over for at låne os andre faciliteter, men det kræver ekstra kørsel, som
også skal tænkes ind i den midlertidige flytning.
På baggrund af den aktuelle udvikling har idrætsforeningen gennem Østbirkhallen spurgt, hvad udsigten er
til en snarlig løsning af vores lokaleproblemer.

Tak til 211 medlemmer
211 af jer tog jer tid til at besvare de spørgsmål, I fik tilsendt fra Syddansk Universitet i foråret – spørgsmål
om jeres holdning til Østbirk Idrætsforening.
Østbirk Idrætsforening var nemlig sammen med nogle andre danske idrætsforeninger udtaget til at deltage
i en europæisk undersøgelse af det frivillige idrætsarbejde.
Vores interesse for at medvirke var naturligvis, at vi dermed fik en pejling af vores medlemmers tilfredshed
i forhold til andre foreninger – og så bliver det da også interessant at se, hvordan det ser i ud i forhold til
idrætsarbejdet i andre lande.
Resultatet af undersøgelsen forventer vi senere på efteråret, mens der vil gå et halvt års tid mere, inden vi
får det europæiske overblik.

Vi trænger til en ny hjemmeside
Det, der for nogle år siden var flot og let anvendelig, er nu blevet lidt aldrende at se på og tung at arbejde
med.
Det er Østbirk Idrætsforenings hjemmeside, der er tale om.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal ofres kræfter på en modernisering af hjemmesiden, men som med så
mange andre ting, er der begrænsede midler til projektet. Derfor vil idrætsforeningen gerne i forbindelse
med en (eller flere), der gerne vil give et nap med i udarbejdelse af en ny hjemmeside.
Hjemmesiden skal bruges til de faktuelle oplysninger, der let og overskueligt skal kunne findes på
hjemmesiden. De aktuelle tilbud, kommentarer m.m. vil vi bruge facebook til.
Hvis du gerne vil bidrage med idéer og/eller arbejdskraft er du mere en velkommen til at kontakte:
Gudrun Andreasen på gudrun.andreasen@gmail.com – eller 7578 2400 / 4240 8965

Efterårs- og vintersæsonen er i fuld gang
August-september er de travleste måneder i idrætsforeningen.
Her er der fuld gang i stort set alle aktiviteter – nogle har opstart på ny sæson og andre nærmer sig
”lukketid”.
Her får du en aktuel oversigt over aktiviteterne:

- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

Fodbold: Siden starten af august har der været fuld gang på alle hold – imponerende 25 forskellige
fodboldhold. Næste lørdag – 10. september - ses de fleste af holdene i aktion på Hjemme-kamps-dagen på
stadion.
Se oversigten over holdene og tilmeldingen: http://ostbirkif.dk/kontingent

Håndbold: I denne uge er alle håndboldholdene startet op – nogle hold indledte træningen tidligere i
august. På søndag starter det sidste af holdene: Trille Trolle håndbold for børnehavebørn – det foregår i
Østbirkhallen om søndagen kl 9-10.
Se oversigten over holdene og tilmeldingen: http://ostbirkif.dk/haandbold-traeningstider

Badminton: Badminton starter i næste uge på fuld kraft. Næsten alle motionsbanerne er booket, men
enkelte resterer endnu – kontakt Henrik Lise, 40210098 eller hoejageren_43@hotmail.com
Derimod er der fortsat plads til børn mandag og onsdage eftermiddage og til seniortræning mandag aften.
Se oversigten over holdene: http://ostbirkif.dk/kon

Tennis: Den udendørs sæson lakker mod enden, dog spilles der så længe, vejrforholdene er ok.
Banerne i Østbirk lejes gennem portalen: http://oif-tennis.bookingportal.com/
Medlemmerne kan også frit deltage i ”Møde-op-for-senior-og-unge”: Tirsdag kl 10-12, torsdag kl. 18-21,
fredag kl 10-12.
En del Østbirkspillere fortsætter indendørs, idet de på privat basis lejer baner i Skanderborg Tenniscenter.
Ny sæson starter april-maj 2017, når banerne er klar.
Læs mere: http://ostbirkif.dk/tennis-2

Atletik: Atletikafdelingen tilbyder Idrætsmærke, hvor træning og prøvetagning afvikles i april-juni samt
Idræt om Dagen ligeledes i månederne indtil sommerferien.
Læs mere: http://ostbirkif.dk/atletik

Gymnastik: Sæsonen 2016-17 starter i kommende uge (uge 36) og fortsætter indtil ultimo marts 2017.
Træningen foregår i Østbirk Skoles gymnastiksal.
Flere børnehold deltager i DGI’s forårsopvisning, og alle hold opfordres til at deltage i Østbirk-opvisningen,
som i 2017 finder sted lørdag 25. marts.
Se oversigten over holdene: http://ostbirkif.dk/gymnastik-traeningstider

Petanque: Der spilles petanque hele året på banerne bag tennisbanerne. I sommerhalvåret spilles der
onsdage kl. 16-18 og fredage kl.10-12. Vintertræningen foregår tirsdage kl. 10-12 og fredage kl. 10-12 – og
hele året rundt mødes man og spiller også søndage kl.10-12.
Tilmelding kan ske hele året. Se mere: http://ostbirkif.dk/kontingent-5

Cykling: Der cykles fortsat hver mandag og onsdag med start fra klubhuset kl. 18. Derudover aftales
fælles træningsture.
Der afholdes klubmesterskaber søndag 25. september, og sæsonen slutter dermed for nogle hold, mens
andre fortsætter, så længe vejret tillader det.
I vintersæsonen køres der spinning.
2017-sæsonen starter i maj 2017.
Læs mere: http://ostbirkif.dk/cykling

Løb: Der er løbetræning hver onsdag kl 17.30, hvor alle hold mødes i klubhuset. Der trænes på tre
forskellige niveauer: Hold 1, som gennemfører et sammenhængende træningsforløb fra 0 – 5 km på 12
uger. Herefter kan du rykke op på hold 2, der løber 5 km stigende til 7,5 km i løbet af 6 uger. Derefter
oprykning til hold 3, der løber 8 km stigende til 11 km i løbet af 6 uger.
Der løbetrænes hele året – om vinteren er der ”Vinter-vedligeholdelse”.
Læs mere: http://ostbirkif.dk/loeb

- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

Stor omsætning på årets Kræmmermarked i Horsens
Pølserne blev udsolgt, burgerbollerne gik samme vej, og fadølsankrene blev lænset for indhold. Kort sagt
var der en stor omsætning på Kræmmermarkedet i Horsens i juli måned.
Det betyder meget for Østbirk Idrætsforening, for vi er i fire år en af de otte foreninger, der sørger for den
praktiske gennemførelse af Kræmmermarkedet. Kræmmermarkedet arrangeres af Sport Horsens, som
”udliciterer” arbejdet til medlemsforeningerne, altså bl.a. Østbirk Idrætsforening.
Sidste år druknede markedet i regn, så da blev det økonomiske udkomme ”kun” ca. 20.000 kr. I år er vi
sikre på, at udlodning bliver en del større, men først når regnskabet er endeligt gjort op, kender vi beløbet,
som fordeles til fælleskassen og aktivitetsudvalgene alt efter, hvor mange timer de enkelte udvalg har
skaffet frivillige hjælpere til.

Her er nogle af de frivillige fra Østbirk Idrætsforening i gang på Kræmmermarkedet.

- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

