Østbirk Idrætsforening
Nyhedsbrev 2, oktober 2016

Indholdet i dette Nyhedsbrev er:


Stem på Østbirk Idrætsforening i Go’on-konkurrencen: støtdelokale.nu
Vi har i Østbirk Idrætsforening mulighed for at vinde op til 150.000 kr i Go’on’s foreningskonkurrence – det kræver, at vore medlemmer bakker op og stemmer på os
– og fortæller hvorfor
læs mere side 2



Meget aktiv efterårsferie i Østbirk Idrætsforening
80 fodboldspillere drager til Italien
27 gymnaster deltager i gymnastikskolen på Elbæk Efterskole
Håndboldudvalget omdanner Østbirkhallen til én stor legehal
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Østbirk Stadion skifter navn
I 2017 hedder stadion: Trailergården Arena
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 Håndboldafdelingen har gennemført sponsor-cykelløb
36.000 kr. er den foreløbige opgørelse over indtjeningen ved cykelløbet
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Løbeafdelingen starter vintervedligeholdelsesløb
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Gymnastikudvalget efterlyser ledere til ekstra børnehold
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Endnu få ledige badmintonbaner onsdag aften
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Landsstævne 2017 har åbnet for tilmelding med stor rabat
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 Foreningsidrætten er i fin form, men også udfordret
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- Østbirk Idrætsforenings hovedsponsor

Hjælp os med at vinde 150.000 kr.
Østbirk Idrætsforening er blevet nomineret som ”Årets Forening” i Go’ons konkurrence blandt foreninger,
der gør en positiv forskel for lokalsamfundet.
Men for at vinde skal vi have rigtig mange til at stemme på os – derfor opfodres du – og alle andre i
familien/husstanden til at gå ind på. http://støtdelokale.nu – vælg Østbirk Idrætsforening og stem – eller gå
ind på Østbirk Idrætsforenings facebookside og stem.
I skal gøre det nu – inden 1. november.
Ud over at afgive jeres stemme til fordel for Østbirk Idrætsforening, må I meget gerne give en god
begrundelse.
For antallet af stemmer er ikke det eneste afgørende. Begrundelserne har også vægt. For de 17 bedst
placerede foreninger bliver bedømt af en jury bestående af:
- Niels Duedahl, CEO SE, Årets Erhvervsleder 2013
- Juliane Elander, OL Letvægtsroer
- Jan Schouby, Chefredaktør Århus Stiftstidende
- Tobias Birch Johansen, Borgmester på Læsø

Husk at stemme nu – og del det på facebook, så endnu flere bakker os op.

Masser af aktivitet i efterårsferien
80 ØIF-fodboldspillere til Italien i efterårsferien
De senere år har fodboldafdelingen i Østbirk IF sendt masser af unge til en fodboldturnering i Italien.
I år overstiger interessen alle tidligere år. 72 børn og unge plus 8 trænere/ledere fylder fredag 14. oktober
en dobbeltdækker-bus med retning mod Italien, hvor de skal deltage i Verona Cup.
Det drejer sig omU14 og U16 pigehold samt 2 x U15 og U16 drengehold. U14 pigeholdet har spillere fra
både Nim og Østbirk, og de to U15 hold er fra Horsens Nord-samarbejdet (Egebjerg-Gedved-Østbirk).
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Derudover er der tradition for, at mange benytter turen til en familie-efterårsferie. Så ud over de mange
fodboldspillere kører 17 familier med sydpå.
I forbindelse med stævnet skal en del af spillerne ind og se italiensk top-fodbold. De skal overvære kampen
mellem Chievo Verona og AC Milan.
Det er Linda og Mette fra fodboldudvalget, der har været tovholdere på tilrettelæggelsen, og Linda tager
med på turen som fodboldudvalgets repræsentant.

27 ØIF-gymnaster på gymnastikskole på Elbæk Efterskole
De senere år har gymnastikudvalget i ØIF sammen med gymnastikafdelingerne/-foreningerne i Gedved,
Hovedgaard og Søvind arrangeret en 2-dages gymnastikskole på Elbæk Efterskole, der råder over meget
fine faciliteter til gymnastik-aktiviteterne.
I år ser det ud til igen at blive rekord-tilmelding – i hvert fald fra Østbirk, hvor 27 børn har tilmeldt sig
skolen, der foregår mandag og tirsdag i efterårsferien.
Men lokalefaciliteterne alene gør det ikke. Der er i år også rekordmange instruktører, der har meldt sig klar
til at bruge et par dage i efterårsferien på at give de mange børn en god gymnastikoplevelse.

Østbirkhallen bliver én stor legeplads torsdag-fredag
Håndboldudvalget har entreret med Hop Hans, som omdanner Østbirkhallen til én stor hoppehal torsdag
og fredag i uge 42.
Prisen er 60 kr. pr. barn, og der er åbent i hallen kl 10-17.
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Østbirk Stadion skifter navn til: Trailergården Arena
Fodboldudvalget har indgået aftale med Trailergården i Gantrup om, at Østbirk Stadion i 2017 skifter navn
til Trailergården Arena. Det betyder at Trailergården-navnet kommer på alle turneringsplaner m.m.
Forbipasserende har sikkert allerede opdaget, at skiltet, der viser det nye stadion-navn, er sat op, så alt er
forberedt til navneskiftet.
Det er en win-win-aftale – Trailergården Gantrup får reklameværdi, og fodboldafdelingen får et økonomisk
tilskud til driften af afdelingen.

Håndboldafdelingen har cyklet 36.000 kr. hjem til nye materialer
Søndag 9. oktober afviklede håndboldafdelingen et sponsor-cykelløb. Det var arrangeret af entusiastiske
trænere. Trænerne for børne-/ungdomsholdene har haft nogle ønsker til materialer, som afdelingens
budget ikke har kunnet imødekomme - derved opstod ideen med et sponsor-løb.
Overskuddet er ikke gjort endeligt op, men ved en hurtig gennemgang af pengesagerne forventes det, at
der er cyklet ca. 36.000 kr. ind i søndags.
Der skal fra håndbold udvalget lyde et stort tillykke til alle med det fine resultat.

Løbeafdelingen starter ”vintersæsonen” i uge 44
Som vanligt skifter løbeafdelingen i oktober over til ”vintersæsonen”.
Fra uge 44 startes vedligeholdelsesløb, så formen holdes ved lige til den nye sæson starter op i det tidlige
forår.
Der er lavet to forskellige ruter – en på 5 km gennem byen, og en på 7 km uden for byen.
Det er fortsat tirsdag kl 17.30, der er tidspunktet for den fælles ugentlige løbetur.

Søger gymnastikledere til børnehold
Igen i år har der været stor tilgang til nogle af gymnastikholdene – på et enkelt hold så stor, at ventelisten
berettiger til doublering af holdet.
Derfor efterlyser gymnastikafdelingen 2-3 voksne, der vil være med til at starte et hold op for 4-6 årige.
Der er mulighed for træningstidspunkt fredag eftermiddag fra kl 16.15 eller lørdag/søndag formiddag.
Interesserede er velkommen til at henvende sig til udvalget på gymnastik@ostbirkif.dk

Endnu få ledige badmintonbaner onsdag aften
Badmintonafdelingen er kommet godt i gang i den nye sæson, og der kan næsten meldes ”Alt udsolgt”.
Der er dog enkelte ledige baner onsdag aften. Interesserede kan henvende sig til badmintonafdelingens
formand Henrik Lyse på badminton@ostbirkif.dk eller 4021 0098.
Der er også ved at være fyldt godt op til børnetræningen og i seniorafdelingen – begge steder er der dog
endnu plads til nogle flere.
Der er tilmeldt 2 børnehold og 2 voksenhold i DGI’s badmintonturneringer.
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Hurtig tilmelding til Landsstævne 2017 udløser rabat på næsten 400 kr.
Tilmeldingen til næste års landsstævne i Aalborg 29. juni – 2. juli er blevet åbnet, og der er rabat på næsten
400 kr. til dem, der er hurtige og tilmelder sig senest 31. oktober.
I oktober koster deltagelsen 799 kr. - fra 1. november er prisen 1195 kr.
Hvis man ikke har besluttet sig for, hvad man vil deltage i, er det ikke noget problem. Man kan tilmelde sig
nu og først efter 1. januar registrere hvilken aktivitet, man vil deltage i.
I det hele taget er der – om muligt – endnu mere valgfrihed denne gang. Man kan deltage enkeltvis, eller
man kan samle et hold – stort eller lille, et mix- eller et dame/herre hold, og holdene kan være sammensat
af medlemmer fra forskellige idrætsforeninger – eneste krav er, at dltagerne skal være medlem i en
forening under DGI.
Østbirk plejer at være godt repræsenteret ved landsstævnerne. I Esbjerg var der bl.a. en del gymnaster og
petanque-spillere med, men noget egentlig deltagerantal fra ØIF havde man ikke, idet tilmeldingen foregår
direkte til Landstævnet.
Læs mere om Landsstævne 2017 i Aalborg på www.L2017.dk

Foreningsidrætten er i fin form, men også udfordret
Stabilitet og optimisme karakteriserer foreningsidrætten, som også er kendetegnet ved at ledere og
trænere er ældre end tidligere. Langt de fleste foreninger ser positivt på fremtiden.
Det viser undersøgelsen "Idrætsforeningernes sande tilstand"
Undersøgelsen ”Idrætsforeningernes sande tilstand” (Som Østbirk Idrætsforening har medvirket i, og som
blev omtalte i sidste nyhedsbrev) er en del af den til dato største europæiske undersøgelse af
idrætsforeninger, der omfatter ti lande og svar fra omkring 30.000 foreninger.
I Danmark har hver tredje idrætsforening – godt 3.500 foreninger – besvaret spørgeskemaet. Center for
forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund er leder af forskningsprojektet.
Nogle uddrag af den danske undersøgelse viser:

1. Masser af nye danske foreninger
Undersøgelsen viser, at selv om foreningslivet er stabilt, så kommer der hele tiden nye
idrætsforeninger til. Omkring hver ottende danske forening er således dannet indenfor de seneste
ti år.
”Foreningslivet er som helhed stabilt, men det betyder ikke, at det er uden dynamik. Der er
jævnligt foreninger, som af forskellige årsager må lukke, men så opstår nye foreninger i stedet”.

2. Sundhedstegn
Undersøgelsen bekræfter på den måde, hvad andre undersøgelser har vist, nemlig at
foreningslivet kan forny sig på to måder: Det kan ske ved, at eksisterende foreninger udvikler sig,
men det sker altså også ved, at nye foreninger opstår – ofte med andre aktivitetstilbud end de
foreninger, der er lukket. Det kan på mange måder opfattes som et sundhedstegn,” forklarer
Karsten Elmose-Østerlund.

3. De frivillige bliver ældre
Undersøgelsen viser, at foreningsidrættens frivillige bliver ældre. Således er andelen af frivillige
trænere på 60 år eller mere fordoblet fra 4 pct. i 2004 til 9 pct. i 2015. På ledersiden er udviklingen
endnu mere markant. Her er andelen af 60+’ere tredoblet fra 9 pct. i 2004 til 26 pct. i 2015.
Udviklingen er sket på bekostning af en tilsvarende tilbagegang i andelen frivillige i aldersgruppen
20 til 39 år, mens andelen af unge frivillige på under 20 år i samme periode har været stabil.
Adjunkt Karsten Elmose-Østerlund udlægger resultaterne således:
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”En del af udviklingen kan forklares ved, at der generelt kommer flere ældre i befolkningen og i
idrætsforeningerne, men det kan ikke forklare hele den markante udvikling, tallene viser.
Om faldet i andelen af frivillige på 20 til 39 år siger Karsten Elmose-Østerlund:
”Det kunne indikere, at der er vilkår i arbejds- og hverdagslivet, som gør det vanskeligt for voksne i
20-39-års alderen at prioritere tiden til at påtage sig en træner- eller ledertjans i en
idrætsforening. Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor de ældre aldersgrupper i stigende
grad tage over.”
På trods af den skitserede udvikling viser undersøgelsen, at frivillige i aldersgruppen 20 til 39 år
fortsat hører til blandt de mest aktive i foreningsidrætten kun overgået af de 40 til 59-årige.

4. Op mod en halv million danskere arbejder frivilligt i en idrætsforening
Antallet af frivillige og lønnede i foreningsidrætten viser, at op mod en halv million danskere yder en frivillig
indsats i en af de 11.646 idrætsforeninger, som er tilknyttet DIF, DGI og Firmaidrætten. Til sammenligning
er antallet af lønnede på under 25.000. Der er således omtrent ni frivillige for hver person, som modtager
honorar/løn for sit foreningsarbejde.
I beregningen er både faste frivillige og frivillige hjælpere, dvs. frivillige uden faste opgaver, medregnet. De
op mod en halv million frivillige fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem faste frivillige og frivillige hjælpere.
Når det er nødvendigt at formulere antallet af frivillige som ’op mod en halv million’, er det fordi andre
undersøgelser har vist, at mange frivillige er aktive i forskellige positioner på samme tid. Således er den
mest præcise formulering, at der i foreningsidrætten er 540.000 positioner, som varetages af frivillige,
mens knap 25.000 positioner varetages af lønnede ansatte.

Frivillige

Lønnede

Faste opgaver, fordelt på områder
Administration og ledelse
Træning og instruktion
Konkurrence
Andre opgaver

102.440
116.572
31.984
41.931

2.943
17.584
1.190
1.771

105.383
134.156
33.174
43.702

I alt med faste opgaver
I alt uden faste opgaver
I alt

292.927
246.894
539.821

23.488

316.415
246.894
563.309

23.448

Total
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