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En stolt vinder af havetraktortræk: Rasmus Sørensen
Sparekassen støtter dig og din sport...
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Sommerfesten 2016
Vejrguderne var vanen tro troværdige partnere, da sommerfesten
blev afviklet første weekend i juni. Det gode vejr med henved 30
grader havde lokket masser af mennesker af huse. Festdagenes
forskellige arrangementer – fra starten med teltgudstjeneste torsdag
aften til lørdagens afsluttende borgerbal - havde omkring 700
deltagere. Eller med andre ord: mere end dobbelt så mange, som
der er indbyggere i Øster Alling..
De store trækplastre var som sædvanlig ungdomsfesten med DJ
Raven fredag, hvor mere en 250 unge fra det meste af det vestlige
Norddjurs slog sig løs – samt borgerballet lørdag, hvor der var 210
spisende gæster. Og endnu flere i forbindelse med det efterfølgende
dobbeltbal med På Slaget 12 og Rio Grande.
Men også børnediskoteket i klubhuset blev endnu engang en stor
succes; klubhuset var fyldt op med danse-, popcorns- og slushiceglade unger, som fik lov til at more sig på egne betingelser, med
høj musik og i røg og damp.
Lørdag havde Øster Alling IF i år lanceret et motor-tema. Der var
MC-Parade med deltagelse af 25 motorcykler, heriblandt flere
vellydende Harley-Davidson’er. På pladsen kunne man også møde
vores lokale, firefoldige danmarksmester i motorsportens
RallyCross Super 1600, Jacob Schnoor. Han viste sin Peugeotvinderbil og sin tour-bus frem – og det blev også til en halv snes
brølende omgange på cindersbanen rundt om stadion. Motortemaet
blev afrundet med det populære havetraktortræk.
Mesterskabsplaketten gik i år til børneklassen - og det var unge
Rasmus Sørensen, der hev sejren hjem med et træk på godt 21
meter.
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Sommerfesten 2016

Kulminationen på sommerfesten i Øster Alling, borgerballet med På
Slaget 12 og Rio Grande, fik slidt godt og grundigt på festdeltagernes
skosåler - og stemmebånd. Hele aftenen var dansegulvet fyldt – og
folk sang ofte med på de kendte hits. Ja, da På Slaget 12 sluttede af
med ”Hjem til Aarhus”, overlod Ann-Mette Elten et par gange
refrainet til et storskrålende kor af festdeltagere - hvilket i øvrigt kan
ses i et YouTube-klip, som gruppen dagen efter lagde på dens
Facebookside. Inden sangerinden og bandet forlod scenen gav hun
udtryk for, at glæden var aldeles gengældt. "Sikke da en fantastisk
festmiddag, hende Bodil Andersen kan lave - og hvor er det herligt at
opleve det fællesskab, jeg fornemmer der er her i Øster Alling".
Sommerfestkomiteen var kort før årets fest en anelse nervøs, da
udgifterne til musik var ca. 15.000 kroner højere end normalt - pga.
hyren til På Slaget 12. Deltagerantallet til lørdagens gallamiddag
nåede ikke helt op på det forventede, men bestyrelsen og festkomiteen kunne drage et lille lettelsens suk, da økonomichef Inger Marie
Thuesen et par uger efter festen kunne oplyse, at der alligevel bliver
et overskud på weekendens fest på godt 20.000 kroner.
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Gymnastik 2016 - 2017
Foreningen byder i sæsonen 2016-2017 på følgende hold:
Tirsdag: 18:15-19:15 Krudtugler (0. – 4. klasse)
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 440,Start: uge 38 til og med uge 13 – ferie uge 42, 51, 52, 1 og 7
Holdet til alle friske piger og drenge, der kan lide at røre sig og have det sjovt.
Gymnastikken bliver differentieret, så der er udfordringer for alle. Vi laver
redskabsbaner og øver begynderspring. Der er på holdet fokus på socialt
samvær, og der vil bl.a. blive arrangeret fælles overnatning i klubhuset fredag
30/9, ligesom der vil være juleafslutning og opvisning.
Instruktører: Pia Rasmussen, Rikke Kirkebæk og Jens Thuesen
Tirsdag: 19:15-20:15 Herregymnastik
Sted: Auning skole - gymnastiksalen
Start: uge 36
Herreholdet har plads til alle voksne mænd, der godt kan lide højt humør og
sved på panden.
Instruktør: Pia Pedersen og Frank Bjerregård – tilmelding via auningsport.dk
Tirsdag: 19:30-20:30 Stram-op (18+)
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 660,Start: uge 43 til og med uge 21 – ferie uge 51, 52, 1, 7 og 15
Her er holdet for dig, som ønsker at få kroppen strammet op. Vi arbejder
fortrinsvis med grundøvelser og tænker meget på stabiliseringsøvelser, især
øvelser, der er koncentreret om muskelkorsettet. Det vil sige, at der er meget
træning for mave, baller, lår og ryg. Timen er ofte bygget op ved hjælp af
stationstræning, hvor vi bl.a. bruger elastikker, bosubolde, hulahopringe og
sjippetov. Vi vil altid afslutte timen med udstrækning.
Instruktør: Lene Torstensson
Onsdag: 16:00-17:00 Puslinge (3-6 år)
NY DAG og nyt tidspunkt!
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 440,Start: uge 38 til og med uge 13 – ferie uge 42, 51, 52, 1 og 7
Det første hold uden deltagelse af mor og far, som selvfølgelig er velkomne til
at se, hvad vi laver de første par gange, indtil du er tryg ved at være alene til
gymnastik. Et hold hvor du kan møde nogle af dine kammerater fra
(fortsættes side 6)
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Gymnastik 2016 - 2017
børnehaven, og sammen kan I blive dygtige gymnaster. Vi øver os på små og
store redskaber med leg og spring.
Der bliver mulighed for at blive hentet af to instruktører i Bette-Bo kl.
15:45
Instruktør: Anja Mandrup, Marianne Hermansen , Sara Brogaard og Caroline
Jørgensen
Onsdag 17:10-18:00 Familieholdet (0-4 år - 1 barn og 1 voksen)
NY DAG og nyt tidspunkt!
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 440,Start: uge 38 til og med uge 13 – ferie uge 42, 51, 52, 1 og 7
Kom og få en lille times aktivt samvær med dit barn/barnebarn/el. andet.
Vi skal lege vilde lege og stille lege. Vi skal danse, kravle, hoppe m.v. og
bevæge vores krop for at styrke motorik, sanser og kropsbevidsthed. Vi skal
bruge store og små redskaber.
Det er en fordel men ikke en betingelse at barnet kan gå. Der forventes aktiv
deltagelse af de voksne både i aktiviteter og opstilling og oprydning af
redskaber.
Instruktør: Anja Mandrup
Onsdag: 18:30-20:15 Yoga (Hatha) for øvede
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 900,Start: uge 39 til og med uge 49 (ferie uge 42)
Der undervises i Hatha yoga med fokus på: afspænding, åndedræt, balance,
styrke og smidighed. Medbring en måtte samt varmt tøj og tæpper (evt. puder,
hvis du har svært ved at sidde i skrædderstilling). Under yogatimen er det ikke
en god idé at drikke vand. Drik evt. en smule lige før timen og kom på ”tom”
mave. Det anbefales ikke at spise 2-3 timer før yogaen. Et let måltid kan evt.
indtages 2 timer før. Ved færre end 8 tilmeldte flyttes undervisningen til
klubhuset (besked herom 28/9)
Instruktør: Janni Nissen Hansen
Torsdag: 10:00-11:30 Ha det bedre (kvinder 18+)
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 600,Start: uge 38 til og med uge 13 – ferie uge 42, 51, 52, 1 og 7
Programmet er sammensat af øvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og
uden ydre belastning – og som udelukkende udføres af kroppens egen vægt. Det
giver mere kropsbevidsthed, afstresning, god holdning og velformet krop. Der
sluttes af med total afspænding, så husk pude og tæppe. Da holdet har fokus på
(fortsættes side 7)
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Gymnastik 2016- 2017
bl.a. mave og bækken, er holdet også velegnet som efter-fødsels-gymnastik.
Det vil det være muligt at kombinere dette hold med ”stram-op”.
Instruktør: Ellen Jørgensen
NYHED!
Fredag: 19:00-20:00 Dans (voksne)
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Pris: 1150,- pr. par
Start: uge 43 til og med 51 (ferie uge 47 – bemærk dans er mandag uge 51)
Vi er rigtig glade for i år at kunne tilbyde dans i efterårssæsonen. Vi danser 7
fredage og én mandag med plads til alle – både nye og dem, som har danset i
flere år. Ring gerne og tilmeld jer allerede nu hos Pia Rasmussen 29801028.
Instruktør: Mette Bekker
Dans – 2017:
Sted: Øster Alling Forsamlingshus
Start: fredag uge 2 til og med fredag uge 13 (ferie uge 7)
I januar 2017 starter vi igen dans op. Vi danser 10 fredage, let-øvede fra
19:00-20:00 og øvede fra 20:00-21:00, og afholder herefter ”afdansningsbal” i
Forsamlingshuset fredag 31. marts. Der er plads til alle – både nye og dem, som
har danset i flere år.
Har dette allerede vakt din interesse, så ring og tilmeld jer nu hos Pia Rasmussen
29801028
Instruktør: Mette Bekker
Alle holdene gennemføres kun ved minimum 10 betalende deltagere pr.
hold – yoga undtaget.
Betaling:
Den første time er en gratis prøvetime. Herefter udfyldes en tilmeldingsseddel,
og kontingentet betales enten via bankoverførsel eller mobilepay.
Der ydes søskenderabat på 50% på den ene af de to, som går på samme hold.
Vi afslutter sæsonen med en stor fælles opvisning i forsamlingshuset med
efterfølgende kaffebord søndag den 2. april 2017!
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen Gymnastikbestyrelsen
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Telefon 2170 6802
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Spinning
Efteråret er spinningtid. Kom og vær med!
Vi kører spinning
Tirsdag kl. 20.15 - 21.15 med Janni
Torsdag kl. 19.30 - 20.30 med Hans Erik
Fortsat lavt kontingent kr. 330,- pr. kvartal
Mulighed for klippekort.
Mulighed for andre træningstider på forespørgsel.
Kontakt venligst instruktørerne for nærmere.
Spinninghilsen Janni :-) / Hans Erik :-)

Badminton 2016-2017
Fra 15. august er der atter badminton i Auning hal B hver tirsdag fra kl.
19 til 22. Vi har mulighed for spil til 15. maj 2017, dog skal vi forhandle
med halbestyreren, hvis vi vil spille i efterårsferien / juleferien og
vinterferien. Derfor er det allerede nu, at I skal melde ud, hvis I ønsker at
spille i uge 42.
ORIENTERING FRA BESTYRELSEN. Som I måske har erfaret, har
alle aktive medlemmer i ØAI mulighed for at låne klubhuset til sports- og
fritidsaktiviteter. På vores hjemmeside - www.oaif.dk - vil der fra
efteråret 2016 være mulighed for at følge alle aktiviteter i klubhuset, og
forhåbentlig også vores virke i forsamlingshuset.
Med ønske om en aktiv vinter i ØAI Klubhus og ØAI Forsamlingshus.
ØsterAlling IF bestyrelsen håber at rigtig mange vil benytte fodboldpetanque- og tennisbanen, der alle lige nu et i den fineste tilstand. Vi har
prøvet kemisk bekæmpelse mod ukrudt, men nu benytter vi udelukkende
mekanisk bekæmpelse.
Hilsen Karl@KMKranbyg.dk
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Petanque
Petanqueafdelingen spiller på idrætspladsen mandag aften kl. 18.30 (indtil 15.
sept. hvor der spilles kl. 10.00) og onsdag kl. 10.00. Vi spiller året rundt, såfremt
vejret tillader det. Vi deltager i denne tid i en 4-byturnering med deltagelse af
Auning, Ebeltoft, Ryomgård og Øster Alling. Vi vandt turneringen sidste år.
Desværre må vi allerede nu konstatere, at vi ikke kan leve op til det i år, hvor vi
i skrivende stund indtager en 3. plads, førend sidste spille runde, der finder sted i
Øster Alling onsdag den 10. august. Onsdag den 27. august afsluttes der i
Ebeltoft, med en lille hyggeturnering og efterfølgende smørrebrød,
præmieoverrækkelse og kammeratlig hygge. Alle fire byer møder med et hold
på 8, og vi hygger os med stort H, når vi mødes. Det er Ældre Sagen i Ebeltoft,
der står for arrangementet.
Vi deltog med et 4 mands m/k hold i DGI’s forårsturnering. Vi mødte KVIK
Ramten, IF Midtdjurs og Rodskov. Ketty Rasmussen, Niels Erik Johansen,
Bjarne Sørensen, Svend Aage Simonsen og Edith Pedersen repræsenterede Øster
Alling. De vandt 14 kampe og tabte 10. Dette betød at de avancerede til A
rækken, da slutkampene blev afviklet i Hasselager. På trods af den større
modstand de mødte her, blev de nr. 9 ud af 14 hold, idet de vandt 6 kampe,
spillede 1 uafgjort og tabte 3. Et ganske godt resultat. Der afvikles rundt
omkring petanquestævner forår, sommer og efterår. I flere af disse stævner har
der været deltagelse af spillere fra Øster Alling. Det skal understreges, at da
flertallet af de 27 medlemmer er pensionister eller efterlønnere, har vi lagt
ambitionerne bag os. Så afdelingens væsentlige formål er at fungere som et
socialt samlingssted, hvor man kan komme og fornøje sig med petanquespillet.
Det kræver ikke nogen forudgående kendskab til spillet for at være med. Så hvis
du skulle have lyst til at være med, skal du blot møde frem mandag eller onsdag.
Det koster ikke ret meget - 350 kr. for et helårskontingent og det halve for
sommerhalvåret, der går fra 15. april til 15. sept.
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Børnefodbold / Borgerforening
Forsamlingshus
Vi er nu godt i gang med fodbold efter sommerferien. Vi har godt tyve
spillere i mange aldre, der hver torsdag eftermiddag gi’r den gas på
stadion, mens forældrene har godt gang i snakketøjet og kaffekopperne.
Dejligt med den store opbakning.

…breakings news…damefodbold..!?
Vi har for nylig hørt rygter om at der igen kommer damefodbold i Øster
Alling. Vi venter med spænding - og håber at der igen kommer gang i
”damefodboldstøvlerne”. Forhåbentlig mere om dette i næste blad. Følg
også med på Facebook og www.oaif.dk
Fodboldafdelingen
412
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Forsamlingshus / Borgerforening
Efteråret nærmer sig, og i borgerforeningen håber vi at komme lidt
længere med bypladsen overfor forsamlingshuset inden den første sne
falder... Tak til alle der kom og deltog i vores arbejdsdag i juli. Måske kan
vi ikke færdiggøre det hele lige nu, men vi håber, at grunden bliver et
hyggeligt samlingssted i de kommende år.
Hvis du elsker blues-rock-country musik, så husk at sætte kryds i
kalenderen d. 14. oktober. "Trouble Cats", det velkendte band fra Aarhus,
kommer til forsamlingshuset og underholder fra kl. 20. Prisen er 130 kr. –
drikkevarer og snacks kan købes.Tilmeldingperioden er d. 29. august - d.
7. oktober. Info: mail kathrine-8961@hotmail.com eller ring på tlf. 21 39
12 38. Kom, lyt, dans lidt - og nyd en god aften i hele byens
forsamlingshus. Koncerten præsenteres i samarbejde med programmet
‘Liv i Forsamlingshusene'.
Senere i efteråret, d. 10. november, kommer vores Mortensaften
fællesspisning med lækker stegt and, osv. Mmmm!
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Liv i klubhuset
Vi er en lille gruppe, der arbejder på at få mere liv i og omkring vores
klubhus.
Vi starter ud med at afholde ”Million Banko Bøf” - hvor alle inviteres til
hyggeligt samvær med fællesspisning og bankospil.
Arrangementet finder sted torsdag d. 15. september kl. 18.00.
Mere info kommer senere på både opslag på byens plakattavler, på
Facebook - og på ØAIs nye hjemmeside www.oaif.dk
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 15. september!
Venlig hilsen
Liv i Klubhuset - gruppen

Sommerfest - evaluering og fremsyn
I de seneste år har flere og flere Øster Alling borgere givet en hånd med
ved forberedelserne og afviklingen af sommerfesten.
Det betyder ikke bare meget for sommerfesten - det betyder meget for
fællesskabet i byen. At vi kan stå sammen og skabe liv i byen.
Vi evaluerer sommerfesten 2016 fredag d. 23. september kl. 18.30 i
Klubhuset.
Foreningen vil være vært ved et mindre traktement. Derfor er tilmelding
nødvendigt.
Alle er velkommen.
Vi drøfter dette års sommerfest - og så vil vi drøfte forslag til næste års
fest. Vi glæder os til at se Jer, og håber på mange kreative ideer til,
hvordan vi kan gøre sommerfesten 2017 til en rigtig god fest.
Tilmelding til Rikke Kirkebæk på SMS: 2328 3519 eller mail
rkir@villomix.dk senest mandag d. 19. september 2016.
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Sommerfesten 2016 - i glimt

Sommerfesten i 2017: 1.- 3. juni
ØAIs bestyrelse har i samarbejde med sommerfestkomiteen besluttet at
holde fast i den ‘normale’ weekend for sommerfesten, hvilket vil sige
første weekend i juni. Dvs. at næste års fest bliver afholdt i weekenden
d. 1.-3. juni. Det er i dagene op til pinse - så vi kan gå sent hjem fra
lørdagsballet og se pinsesolen danse..!

Sommerfesten i 2017:Reklame,
1.- 3. juni
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markedsføring og
ØAIs bestyrelse har i samarbejde med sommerfestkomiteen besluttet at
kommunikation
holde fast i den ‘normale’ weekend for sommerfesten, hvilket vil sige
første weekend i juni. Dvs. at næste års fest bliver afholdt i weekenden
d. 1.-3. juni. Det er i dagene op til pinse - så vi kan gå sent hjem fra
Tel.: 8795 9552 . www.2-of-us.dk
lørdagsballet og se pinsesolen danse..!
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ØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning
Formand
Karl Markmann, Hovedgaden 17, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 40430270 - Mail: Karl@KMKranbyg.dk
Regnskabsfører
Vilene ApS
Mail: oai@vilene.dk
Sekretær
Rikke Kirkebæk, Nordkystvejen 1 c, 8961 Allingåbro
Telefon: 23283519 - Mail: rkir@vilomix.dk
Fodbold
Lisa Boye Knudsen, Firhøjevej 16, 8963 Auning
Telefon: 26607663 - Mail: knudsendanmark16@gmail.com
Gymnastik
Pia Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 29801028 - Mail: piagym@yahoo.dk
Badminton/Tennis/Cykling
Karl Markmann, Hovedgaden 17, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 40430270 - Mail: Karl@KMKranbyg.dk
Petanque
Svend Aage Simonsen, Elmelundsvej 20, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 61752455 - Mail: simonsen@dlgpost.dk
Spinning
Hans Erik Elley, Hovedgaden 21, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 25120973 - Mail: mail@hanserik.dk
ØAI Bladet - Redaktion og annoncer
Søren Mogensen, Skolebakken 2, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 31429500 - Mail: smo@post3.tele.dk

www.2of US.dk

Deadline - næste nr. - udkommer medio december 2016: 25. november 2016

www.2of US.dk

Udlejning - festtelt og hoppeborg
Leif Herlev Sørensen, Stadionvænget 7, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 86492377 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk
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