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Som nævnt i et par foregående numre af ØAI-Bladet har foreningen i det seneste 
års tid haft nedsat en gruppe, hvis opgave er at sætte “Liv i Klubhuset”.  
Efter seniorfodboldens exit har brugen af klubhuset været meget begrænset. 
Der har i sidste efterår og i dette forår været afholdt nogle fredags-fyraftens-
café’er i klubhuset, med kage og kaffe, spil for børn og voksne - og hyggelig 
snak om hvad der sker i byen. 
I april fik ØAI af kommunen lovning på 50.000 kroner til etablering af et multi-
rum - ved at gøre de to af de fire omklædningsrum til eet stort rum.  
I sommerferien er en håndfuld gæve frivillige gået i gang med opgaven, og som 
det kan ses på forsiden er de ‘grove’ rammer for det ny rum nu på plads. Der 
resterer stadig en del arbejde: nyt gulv, nye vinduer, ny lyssætning etc. I den 
forbindelse: der er stadig plads til frivillige, der kan svinge en malerpensel.. 
Håbet er at få gang i aktiviteterne i det nye rum allerede her i efteråret. Til en 
start vil der blive indkøbt et godt bordtennisbord, så de mange børn i byen kan få 
gode muligheder for at stifte bekendtskab med den sport her i efteråret. 

Foreningen har også for nyligt fået bevilget 10.000 kroner af La Cour Fonden til 
indkøb af en god tv-projektor til opholdslokalet - så byens borgere kan få 
lejlighed til at se de store, samlende tv-begivenheder i fællesskab på en 
storskærm. Det kan være landskampe i fodbold og håndbold, finaler i X-Factor, 
Melodi Grand Prix eller lignende. 
De hyggelige fredags-træf fortsætter her i efteråret. Det er blevet en tradition, at 
det er sidste-fredag-i-måneden - og sådan fortsætter det. I skrivende stund ligger 
følgende fast: sidste fredag i september, d. 29. september, vil der blive arrangeret 
loppe-banko og efterfølgende FedeFrankfurtereFællesspisning. Og d. 24. 
november om aftenen kommer Butik Gydegaard og giver smagsprøver på de 
vine, firmaet kan tilbyde, bl.a. gode italienske vine til julemaden. 
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Sommerfesten 2017
Også i år, hvor sommerfesten blev holdt i dagene op til pinse, var vejrguderne 
Øster Alling venligt stemt; det blev bogstaveligt talt kun til en håndfuld små 
dråber pr deltager lørdag eftermiddag. 
På forhånd havde komiteen været nervøs for, om pinsen ville få nogle af byens og 
omegnens borgere til at foretrække camping eller familiebesøg, men den 
nervøsitet viste sig at være fuldstændig ubegrundet.  
Hen over de tre dage, torsdag, fredag og lørdag, var der rekordmange mennesker 
på stadion og i festteltet. Løseligt anslået var der i løbet af de tre dage små 700 
deltagere til sommerfestens forskellige arrangementer. Selvfølgelig med 
‘gengangere’ - men alligevel.. 

De største trækplastre var som sædvanlig fredagens ungdomsdiskotek med DJ 
Raven, der blev besøgt af omkring 300 unge fra hele det vestlige Norddjurs - 
samt lørdagens store borgerbal, hvor der var 220 i teltet til festmiddag og dans til 
E-Street Jam og The Works. Begge grupper fik sat fut i dansegulvet. 
Men også teltgudstjenesten torsdag og lørdagens morgenbanko trak mange 
mennesker, sammenlagt omkring 200. 
Festkomiteen havde i år gjort ekstra meget ud af, at også børnene blev godt 
underholdt. Det annoncerede børnedyrskue måtte desværre aflyses på grund af 
for få tilmeldinger. Måske havde børnene slet ikke tid til at tænke på deres 
kæledyr - fordi der skete så meget andet til sommerfesten: cykelbanko i 
omegnen, cykelringridning på stadion, 'guldgravning' i en kæmpe sandkasse med 
indlagte mønter - og om aftenen børnediskotek i klubhuset. 
I det store havetraktortræk, der afsluttede lørdagens eftermiddagsprogram, var 
der også mange børn blandt deltagerne. Sidste år besluttede arrangørerne, at 
vinder-vandreplaketten "Det gyldne Tandhjul" i årene fremover skal tildeles 
vinderen i børneklassen - og det gjorde, at der i år var ekstra mange børn på 
startlisten. 
Vinderen af "Det gyldne Tandhjul" blev Oliver Maylander Andersen, der i 
tilbagelænet stil blev ved med at lave 'full pull', ligegodt hvor mange vægtklodser 
arrangørerne lagde på trækslæden.  

OBS-OBS: Vi evaluerer sommerfesten 2017  
fredag d. 8. september kl. 19.00 i klubhuset.  
Foreningen vil være vært ved et mindre traktement. Derfor er tilmelding 
nødvendigt. Alle er velkommne. 
Vi vil også 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 2018 til en rigtig god 
fest.Tilmelding til Rikke Kirkebæk på SMS: 2328 3519 - eller mail  
rkir@villomix.dk - senest fredag d. 1. september 2017. 
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Gymnastik og dans 2017 - 2018
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Foreningen byder i sæsonen 2017-2018 på følgende hold: 

Mandag 16:00-16:55 Familieholdet (0-4år - 1 barn og 1 voksen) 
NY DAG og nyt tidspunkt! 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 12 – ferie uge 38, 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. 
Barnet skal kunne gå for at få det optimale ud af timerne – men det er ikke en 
betingelse for at deltage på holdet. Der forventes aktiv deltagelse af de voksne 
både i aktiviteter og opstilling og oprydning af redskaber.  
Instruktør: Anja Mandrup 
Pris: 440 kr. – det er barnet som skal tilmeldes dette hold. 
Mandag: 17:00-18:00 Puslinge (3-6 år) 
NY DAG og nyt tidspunkt! 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 12 – ferie uge 38, 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 børnehaven, 
og sammen kan I blive dygtige gymnaster. Vi øver os på små og store redskaber 
med leg og spring. 
Instruktør: Anja Mandrup, Marianne Hermansen , Sara Brogaard og Caroline 
Jørgensen 
Pris: 440 kr. 
NYHED! 
Mandag: 18:15-19:15 Forældre/barnhold (1 voksen og 1 barn 4- ca. 12 år) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 12 – ferie uge 38, 42, 46, 51, 52, 1 og 7.   
Savner du at bruge tid sammen med ungerne og vil du også gerne selv træne? Så 
kom og prøv vore nye familiehold, hvor vi skal træne sammen.  
Igennem leg og sjov får både barn og voksen en god træningstime, med sved på 
panden og smil på læben. 
• Familie får mere tid sammen. 
• Det giver inspiration til lege og aktiviteter derhjemme. 
• Det giver børnene en god ballast og indgangsvinkel til motion i fremtiden. 
• Det giver sved på panden - også hos mor og far.   
 (Fortsættes næste side..) 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I skal lege med bolde, kettlebell, vægte, stepbænke, og meget, meget mere. 
Instruktør: Anja Mandrup 
Pris: 660 kr. – det er barnet som skal tilmeldes dette hold. 
NYHED! 
Mandag: 19:30-20:30 Crossfit inspireret træning for voksne (+15) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: 8 gange med start uge 36 til og med uge 45 - ferie uge 38 og 42 
Vi starter op med et nyt hold, der er inspireret af crossfit. Træningen er sat 
sammen for at udfordre dig og give dig styrke og kondition. Det er en time med 
fart over feltet og høj intensitet i mange øvelser. Du bruger både din egen krop 
og forskellige velkendte og alternative træningsredskaber i øvelserne, der er 
simple og varierende. 
Holdet er for alle uanset alder, køn og fysisk. Du kæmper kun mod dig selv, og 
dermed er du sikker på, at modstanden og sværhedsgraden er den helt rigtige. 
Instruktør: Anja Mandrup 
Pris: 350 kr. 
Tirsdag: 18:15-19:15 Krudtugler (0. – 4. klasse) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 11 – 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 sådan, at der er udfordringer for alle på deres 
niveau. Vi laver redskabsbaner, rytmeserier og øver begynderspring. 
Der er på holdet fokus på socialt samvær, og der vil bl.a. blive arrangeret fælles 
overnatning i klubhuset fredag 6/10 ligesom der vil være juleafslutning og 
opvisning. 
Instruktører: Pia Rasmussen, Rikke Kirkebæk og Bo Appelby 
Pris: 440 kr. 
Tirsdag: 19:00-20:00 Herregymnastik 
Sted: Auningskole - gymnastiksalen 
Start: uge 36  
Herreholdet har plads til alle voksne mænd, der godt kan lide højt humør og 
sved på panden. På en uformel og lystig måde kommer vi igennem den gode 
"gammeldaws" gymnastik og springer ind i den mere moderne gymnastik med 
fokus på konditions- og styrketræning krydret med tempo og sjove 
udfordringer.  
Instruktør: Pia Pedersen og Frank Bjerregård – tilmelding via auningsport.dk 
Tirsdag: 19:30-20:30 Stram-op (18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 16 – ferie uge 42, 51, 52, 1, 7 og 13  
(Fortsættes næste side) 
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Her er holdet for dig, som ønsker at få kroppet 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 
Pris: 660 kr. 
Torsdag: 10:00-11:30 Ha det bedre (kvinder 18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 36 til og med uge 11 – ferie uge 42, 51, 52, 1 og 7 
Programmet er sammensat af øvelser, så vi kommer igennem hele kroppen. Vi 
bruger bl.a. øvelser fra et system, 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 bl.a. mave og bækken, er holdet også velegnet som 
efter-fødsels -gymnastik. Har du skiftende arbejdstider, vil det være muligt at 
kombinere deltagelsen på dette hold med deltagelsen på ”stram-op”. På gensyn!  
Instruktør: Ellen Jørgensen 
Pris: 600 kr. for en hel sæson 
Holdene gennemføres kun ved minimum 10 betalende deltagere pr. hold 
Rabat: 
Der ydes søskenderabat på 50% på den ene af de to, som går på samme hold.  
Betaling: 
Den første time er en gratis prøvetime. Herefter udfyldes en tilmeldingsseddel af 
alle, der ønsker at fortsætte på holdet. Man skal ligeledes oprettes digital i Øster 
Alling Idrætsforeningens system. 
DANS – 2018: 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: fredag uge 3 
Husk at sætte kryds i kalenderen januar 2018, hvor vi igen starter dans op. Vi 
danser 10 fredage og afholder herefter ”afdansningsbal” i Forsamlingshuset. Der 
er plads til alle – både nye og dem, som har danset i flere år. 
Let-øvede danser fra 18:30 – 19:30 
Øvede danser fra 19:30 – 20:30 
Vi glæder os til at se rigtig mange, nye som gamle, unge som ældre, 
gymnaster til denne sæson i Øster Alling. 

Venlig hilsen - Gymnastikbestyrelsen 
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Spinning
I spinning har vi fuld fart på tirsdags træningerne og knap så meget på torsdags 
træningerne. Har du lyst til at køre en anden dag, eller til et arrangement, kontakt 
instruktørerne for nærmere 
Vi ser gerne flere på holdene, og du er velkommen til at få en gratis prøvetime 
ved at kontakte en af os instruktører for nærmere. Vi har et mindre udvalg af 
spinningsko til rådighed. 

Fra 29. august køres tirsdagsholdet af Janni og Hans Erik på skift. Torsdage 
køres fortsat af Hans Erik. 
Samme kontingent som før - kr. 330,- pr. kvartal med fri spinning. 
Vi har 10 super spinnning cykler (Body Bike Supreme) til rådighed. Så kom og 
vær med. Det giver super velvære, god kondition og god form. Nyd den gode 
musik sammen med andre, til en god omgang svedig træning.  

Badminton 2016-2017
Hej kære venner. Lige nu er vi i fuld gang med tennis på Stadion. Har du lyst til 
at spille resten af sommeren og efteråret får du koden til døren ved henvendelse 
til Helene Southern på telefon 29123714 eller undertegnede. Ved udlevering af 
koden tilmeldes spillerne til 2017-18 perioden. Vi glæder os til at se rigtig mange 
på den udmærkede bane, og som noget nyt er der mulighed for et 
VILDMARKSBAD! Og så forsøger vi at skaffe midler, så der kan opføres nogle 
SHELTERS i nærheden af tennisbanen. 

Badminton starter tirsdag d. 5/9 kl. 19 til 22. Har du lyst til at prøve, er der 
mulighed for tilmelding hver tirsdag i september måned - 19 til 20.30 ved 
henvendelse i Hal B i Auning hallerne. 

Venlig hilsen Øster Alling Badminton/Tennis - Karl Markmann - tlf. 40430270 

Spinning hilsen 

Janni og Hans Erik
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Sommeren er nu ved at være overstået – hvis der da har været nogen?? Men vi 
holder humøret højt i petanqueafdelingen. Hver mandag aften og onsdag 
formiddag sommeren igennem har der været aktivitet på petanqueanlægget. 
Engang i september, hvor vi ikke kan se om aftenen, flytter petanque om 
mandagen til om formiddagen kl. 10. I DGI’s Forårsturnering deltog 2 hold. 
Hold 1 blev næstsidst i sin pulje, medens hold 2 indtog sidstepladsen i sin pulje. 
Begge hold skulle deltage i det afsluttende stævne i Hasselager, men på Hold 1 
var der flere, der ikke kunne den dag og hold 2 måtte, p.g.a. sygdom hos en af 
spillerne, i sidste øjeblik melde afbud. I 5-byturneringen resterer der to 
turneringsrunder i hhv. Ryomgård den 16. august og Grenaa 6. september. Her 
indtager Øster Alling 2. pladsen efter Auning, men stadig med mulighed for at 
vinde turneringen. 

Vi havde ikke tilmeldt hold til Norddjurs kommunemesterskab. Det blev afholdt 
i Allingåbro den 22. juli. Der var vist kun tilmeldt hold fra 3 klubber. Det er også 
et besynderligt tidspunkt man har lagt arrangementet på, midt i sommerferien! 

Vi kan glæde os over at vi fortsat får nye medlemmer, som føler sig tiltrukket af 
den gode atmosfære der er i afdelingen - og godt vil deltage i det gode spil som 
petanque jo er.  

I forbindelse med årets sommerfest afvikledes en lille petanqueturnering, som 
blev vundet af Helga Poulsen og Elly Kvist. På 2. pladsen Ketty Rasmussen og 
Niels Erik Johansen. 3. pladsen deltes af Birthe Pedersen og Erik Thuesen og 
Bodil og Orla, idet de to hold stod helt lige. 
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Når dette blad er på gaden, er alle hold kommet godt i gang igen efter 
sommerferien. 

Børneholdet har igen oplevet stor tilslutning – vi er i alt 28 spillere i alderen 3 – 
12 år. Vi holdt afslutning med fællesspisning inden sommerferien. Her deltog i 
alt 64 personer! Endnu engang tak for den store opbakning.  

De mindste spillere fik som sædvanlig flødeboller af trænerne! 

Nye spillere er velkomne – mød blot op! Vi træner hver torsdag kl. 17-18 frem til 
efterårsferien.

Mandagsbold - for kvinder (m/k) 

Hver mandag kl. 19.30 er vi en lille broget flok, der mødes og spiller en gang 
energisk hyggefodbold sammen på stadion. Vi kunne godt tænke os nogle flere 
spillere, så kig forbi en mandag aften, hvis du tror det kunne være noget for 
dig. 

Alle er velkomne - også mænd. 
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Borgerforeningen ser frem til en blues/rock koncert med sanger/guitarist 
Michelle Birkballe og guitarist/backup vokalist Jakob Baumgartner fredag, d. 
6. oktober kl. 20. Begge er meget dygtige musikere - og de har begge med stor 
succes underholdt ved ØAIs sommerfester.   

Entre er 130 kr. pr. person. Tilmelding finder sted  d. 28. august – d. 2. oktober.  
For at tilmelde dig/jer ring tlf. 21 39 12 38 eller mail 
mhauberg1961@outlook.dk.  Tapas retter fra Christines Køkken kan bestilles 
(100 kr.) – bestil mad ved tilmelding.  Vin, øl, sodavand og kaffe kan købes. Vi 
håber på stor tilslutning til koncerten,  så venligst reserver datoen, tilmeld dig og 
deltag!  

Koncerten præsenteres af borgerforeningen i samarbejde med Liv i 
Forsamlingshusene. 

Husk også at vores Mortensaften middag i år finder sted fredag d. 10. november.  
Venligst sæt kryds nu i jeres kalendere.  Mere info om tilmelding kommer senere.  

Hvis du har brug for oplysninger om forsamlingshuset eller borgerforeningen, 
tjek vores nye hjemmeside, østerallingforsamlingshus.dk! 
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Sommerfesten i 2018:  31.maj - 2 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. 31. maj - 2. juni.

Vi ses i 2018

Tak for i år!
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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
Niels Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 61708564 - Mail: nielsholmrasmussen@yahoo.dk

ØAI Bladet - Redaktion og annoncer
Søren Mogensen, Skolebakken 2, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 31429500 - Mail: smo@post3.tele.dk

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

Deadline - næste nr. - udkommer medio december 2017: 1. december 2017


