Øster Alling Idrætsforening

Øster Alling Idrætsforening
ØAIs hjemmeside:
www.oaif.dk
www.oaif.dk

46. årg. | nr. 1 | april 2020

46. årgang - nr 1 - april 2020

FORÅR 2020
Vand - og virus

Vi støtter ØAI

Tlf: 91 56 54 55
www.line-holm.dk

Tlf. 86 48 83 84

Slanke løsninger
– fede detaljer
Specialist i stærke, ultratynde,
detaljerige elementer i fiberbeton.

SUPER BRUGSEN AUNING
Centervej 6
8963 Auning
tlf. 8648 3511

www.fiberbeton.dk

2

Formanden har ordet

Formanden har ordet

Når jeg efter et år ser tilbage som formand for ØAI, må jeg konstatere at det ikke
er blevet nemmere at være frivillig leder. De økonomiske rammer i vores
kommune har gjort at der er blevet færre penge til alle, også vores
idrætsforening. Derfor bliver der hele tiden gjort opmærksom på at alle
aktiviteter og nye tiltag skal hænge sammen økonomisk.
Det forhindrer dog ikke at ØAI kan tilbyde en ny aktivitet, da vi pludseligt fik
tilbudt nogle brugte motionsredskaber. Og med lidt knofedt og teknisk snilde
blev de placeret i klubhuset. ( tusind tak for hjælpen! )
Vi må dog sande, at kommunens besparelser kommer til at ramme vores
gymnastikafdeling meget hårdt. Idet tilskuddet til lokaleleje ( Øster Alling
Forsamlingshus ) helt bortfalder.
Kommunen henviser til at vi kan benytte lokaler i Auning. Gymnastiksalen på
Auning skole eller Auning Hallen, da de stadig er tilskudsberettiget.
Vi skal dog stadig betale aktivitetsgebyr til kommunen, når vi benytter Øster
Alling Forsamlingshus.
En beslutning som rammer både ØAI samt Øster Alling Forsamlingshus.
Vi har haft dialog med kommunen samt Norddjurs Idrætsråd, uden at de kunne
finde forståelse for vores problem.
Derfor har vi valgt at trække os ud af Norddjurs Idrætsråd.
Generalforsamlingen i ØAI er udsat på ubestemt tid på grund af Corona-krisen,
og af samme grund er det for tidligt at sige, hvordan årets sommerfest kommer til
at se ud.
Jeg håber at vi snart kommer om på den anden side af krisen, så vi kan få gang i
ØAI igen.

Mvh. Leif Herlev
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Gymnastik

Som foråret stod for døren og gymnastiksæsonen gik på held, meldte Corona sin
ankomst i det danske samfund. I skrivende stund betyder det, at samtlige
aktiviteter i gymnastikafdelingen er lukket for nu. Under normale
omstændigheder ville vores sæson slutte i uge 13, bortset fra Ha’ det bedre, som
skulle køre én uge længere til uge 14 - og Stram op, som først skulle slutte i uge
17 – men da vi ikke ved, hvad de næste uger bringer i forhold til Coronasmitten
og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, er situationen ganske uvis i vores
afdeling.
Vi holder naturligvis vores medlemmer løbende orienteret.
Vi har haft 7 hold i denne sæson. De har været fordelt sådan, at nogle af holdene
har kørt i både efterår 2019 og forår 2020, mens andre kun har kørt i efteråret
eller i foråret.
Desværre har der igen i denne sæson ikke været børn nok, som har ønsket at gå
til gymnastik i forsamlingshuset. Det har betydet, at familieholdet hele sæsonen
har været udvidet til at dække aldersgruppen fra 1-5 år – med god tilslutning –
og derfor har kørt med 3 hjælpere udover instruktøren Kathrine.
Spring og leg er startet op efter jul – og også her var det nødvendigt at udvide
aldersgruppen til at dække 0. til 5. klasse. Der har på dette hold været 2 hjælpere
udover Bo, vores instruktør.
Det er dejligt, at der er instruktører nok til at gøre en forskel for de børn, der
ønsker at udvikle sig i forhold til de grov-/finmotoriske og sociale
udviklingsområder. Vi håber, at børnetallet i byen vokser, så flere børn
fremadrettet kan få glæde af dette.
Normalt, når foråret er over os, betyder det opvisninger for vores yngste
gymnaster. Men da vi ikke har haft børnehold nok i denne sæson, og da vores
øvrige hold er lukket ned som følge af Corona, afholder vi i år ikke vores lokale
opvisning. Vi vil derfor gerne nu benytte lejligheden til at sige STOR TAK til
alle vores instruktører, der hver uge gør en stor forskel på samtlige hold - det er
vi rigtig glade for.

( fortsættes næste
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Vi er faktisk også lidt stolte af, at instruktørerne på vores ”faste” voksenhold uge
efter uge, år efter år – ja faktisk årtier efter årtier - kommer til Øster Alling
Forsamlingshus og er med til at holde os i gang. I år kan vi fejre, at Lene, som er
instruktør på ”Stram Op”, har 25 års jubilæum. Stort tillykke Lene - og tak for dit
engagement i Øster Alling.
På dansesiden har vi igen i år ét hold bestående af 10 par, som danser i
forsamlingshuset 10 fredage fra kl. 19:15 – 20:15. Det er sjovt, giver rigtig god
motion og en masse gode grin. Der er også mulighed for at deltage, når der bliver
startet op igen i januar 2021. Hvis dette har interesse, så kontakt Pia Rasmussen
på telefon 29801028.
Vi har i denne sæson haft den store fornøjelse igen at have yoga på programmet –
både i efteråret og nu igen i foråret. Det er ikke nemt at finde yogainstruktører og
vi er glade for, at det lykkedes for os at få Valentyna til Øster Alling.
Skulle der sidde nogle herrer i lokalområdet og tænke, at der mangler et hold for
mænd, så er der mulighed for at deltage på herreholdet i Auning. Det er onsdag
aften fra 19.00-20.00. Flere af herrerne fra området deltager allerede nu. Hvis
man har lyst til at deltage, kan man kontakte Niels Rasmussen på telefon
61708564.
Gymnastikudvalget har i år Line Larsen og Pia Rasmussen på valg – begge
ønsker genvalg. Pia Herlev er ligeledes på valg men ønsker ikke genopstilling. I
stedet er Nina Simonsen valgt ind i bestyrelsen. Vi byder Nina velkommen og
siger 1000 tak til Pia Herlev for mange års ”tro tjeneste” – vi har været rigtig
glade for at have dig med.
Som vi tidligere har fortalt, har vi i hele Øster Alling Idrætsforening en stor
udfordring som følge af kommunens spareplaner på fritidsområdet. I
gymnastikafdelingen er den største udfordring, at kommunen ikke vil give støtte
til medlemmer over 25 år, hvilket er den aldersgruppe, som klart er mest
repræsenteret i vores afdeling. Dette har stor betydning i forhold til vores lokale
forsamlingshus, hvor vi lejer os ind time for time. Vi arbejder løbende på at finde
nogle positive løsninger til gymnastikafdelingen – også i samarbejde med
forsamlingshuset og håber på, at vi også til næste sæson kan komme med nye
sjove tiltag.
Stor tak til alle vores medlemmer for denne sæson – vi må afvente at se, hvordan
og hvornår den slutter. I mellemtiden ønsker vi alle et godt helbred – og minder
om, at man sammen men hver for sig kan holde sig i gang med sjove
udendørsaktiviteter.
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- badminton
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Fodbold -Fodbold
badminton
- tennis
- ﬁtness
Vi kan p.t. bryste os af ikke færre end 4 velfungerende fodboldhold her i Øster
Alling. Vi har vores legendariske Oldboys hold, vores Mandagsmix (alle er
velkomne!) og to børnehold. I forbindelse med børnefodbolden er det med stor
glæde, at jeg kan fortælle, at vi er lykkedes med at holde fast i vores træner til 'de
store'. Top dygtige og meget afholdte Christian Melchior tager en omgang mere
for holdet. TAK for det.
Hvis ikke andre melder sig og har lyst til at tage tjansen med 'de små', så vil jeg
tage endnu en tørn, fra det øjeblik vi får lov til atter at forsamles og dyrke det
ædle spil. Hvis du kunne tænke dig trænertjansen for de mindste, eller bare godt
vil give en fod med, så kontakt mig (Helene Southern) på 2912 3714. Hvis du er
nysgerrig på vores Mandagsmix fodbold, så kan du også kontakte mig. Vi har en
facebookside til Mandagsmix holdet som man også kan joine for at følge med.
Johnny Ask er kontaktperson på Old Boys.
ØAIs badmintonafdeling har i 2019-2020 sæsonen oplevet utrolig flot tilslutning.
Vi har i denne sæson således hele 20 registrerede tilmeldte spillere, der hver
tirsdag aften giver den alt, hvad den kan trække i double og enkelte singlekampe.
Kontakt Helene Southern eller Karl Markmann hvis du vil høre nærmere, eller
hvis du står og mangler en makker til næste sæson.
Også ØAIs tennisafdeling oplevede endnu næsten et rekordår i 2019 med 12
medlemmer. I den sidste del af sæsonen begyndte der også at komme lidt gang i
en torsdagsgruppe, der mødtes og spillede double. Vi har en facebook side til
tennisafdelingen, hvor du kan finde ud af nærmere om bl.a. torsdagsholdet.
Ellers kontakt Helene Southern på 2912 3714.
Det er p.t. lidt usikkert hvornår banen kan klargøres pga. Coronavirus, men
forhåbentlig finder vi en god løsning, så sæsonen ikke lider altfor meget. Single
tennis er det så vidt vides endnu tilladt at dyrke.
Klubbens nye tiltag med et fitnesslokale fungerer også ganske udmærket, men
der er bestemt plads til flere medlemmer. Vi håber på lidt nyt udstyr - en
olympisk vægtstang bl.a. Du kan dyrke fitness med et af tre abonnementer:
Årligt (900,- kr.), halvårligt (500,- kr.) og månedligt 99,- kr. ØAI Fitness har
også en facebookside. Du kan kontakte Dan Lenskjold på mail
danlpoulsen@hotmail.co - eller Helene Southern på 2912 3714 for yderligere
info om fitness.
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I den første “corona-weekend” med bliv-hjemme-kampagne tog
Ifodboldafdelingen
den første “corona-weekend”
bliv-hjemme-kampagne
initiativ til enmed
gang
far-mor-og-børn-bold. tog
fodboldafdelingen
initiativ
til
en
gang
far-mor-og-børn-bold.
En håndfuld voksne og en halv snes børn
tog imod tilbuddet.
En håndfuld voksne og en halv snes børn tog imod tilbuddet.
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Spinning trimmer kroppen på mange måder. Kom
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Vi ses til spinning i ØAI.
Vi ses til spinning i ØAI.
Kontakt Hans Erik eller Niels.
Kontakt
Hans Erik eller Niels.
spinning@oaif.dk
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Petanqueafdelingen afholdt medlemsmøde onsdag den 11. marts kl. 11. Forud
havde vi spillet en times petanque i det dejlige vejr. Der deltog 28 af afdelingens
34 medlemmer. Formanden Svend Aage Simonsen bød velkommen og læste
dagsordenen op.
Han glædede sig over at der var et overskud i 2019 på kr. 5125. Derfor blev man
også enige om at fortsætte med uændret kontingent: 300 kr. for helår og 150 kr.
for halvår. Sommerhalvåret går fra april til udgangen af september.
Fra mandag den 6. april spilles der kl. 18.30. Onsdag fortsat kl. 10. Svend
Aage Simonsen, Anne Marie Jørgensen og Orla Lund blev genvalgt som h.h.v.
formand, sekretær og turneringsansvarlig.
Orla Lund orienterede om 5-by turneringen. På grund af corona-virus startes der
først d.10. juni i Ebeltoft. Kampene fastsat til 22. april i Auning og 13. maj i
Øster Alling udsættes til august/september - og placeres et sted udover de
fastsatte kampe 12. august i Ryomgård og slutkampene 9. september i Bønnerup.
Afslutningsarrangementet er henlagt til Auning den 23. september. Det skyldes
at Ebeltoft ikke har ”Kulturministeriet” mere. Hver klub stiller med et hold på 8.
Fra Øster Alling deltager alle de der ønsker det. Der tages hensyn til de, der på
forhånd ønsker en fast makker. Orla bemyndiges til at sammensætte holdene.
Petanqueafdelingen har som vanligt ansvaret for morgenbanko til sommerfesten,
såfremt den bliver til noget i år. Der var 7 medlemmer, der stillede sig til
rådighed.
Der startes kl. 9 med kaffe og rundstykker i klubhuset. Der er anskaffet stenmel
så vi denne dag kan renovere anlægget. Svend Aage opfordrede til at så mange
som muligt skrev sig på tilmeldingslisten som er ophængt i petanquehuset.
Under eventuelt blev der spurgt om private og firmaer kan låne
petanqueanlægget.
Det svaredes der bekræftende på. Blot skal det efterlades i samme stand som ved
start.
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Sommerfest
den gang
Sommerfest
2020 -2020
den- gang
ej…ej...
Vi skulle som sædvanlig have holdt stor sommerfest i Øster Alling i begyndelsen
af juni - i år planlagt til at foregå i dagene 4.-6. juni.
MEN - der er, som I alle ved, ikke længere noget ‘som sædvanlig’ i Danmark.
Corona’en har aflyst stort set alle arrangementer i flere uger, ja, måske måneder.
I ØAI havde vi sådan glædet os til at holde byens fest i strålende solskin. Som
sædvanlig.
Programmet var stort set på plads. Med bl.a. børnedisko og ungdomsbal fredag,
og morgenbanko, fælllesskab og forskellige nye og gamle aktiviteter lørdag. Til
borgerballet lørdag aften havde vi forhandlet en fin aftale i stand med det landskendte 80’er band Flashback 80’s.

Men her sidst i marts besluttede sommerfestkomiteen og bestyrelsen at afbestille
orkestret. Dels er der ingen, der aner hvornår epidemien er ovre. Om vi
overhovedet må være mange mennesker samlet i starten af juni. Og dels vil det
være særdeles risikabelt at satse 40.000 kroner på at lave kontrakt med et
orkester. Under ingen omstændigheder ville der jo melde sig henved 200
mennesker til en fest i starten af juni - og med 100 deltagere eller der under ville
det give ØAI en stor økonomisk bet at afvikle arrangementet.
Flashback 80s var heldigvis forstående, da vi 28. marts meddelte vores beslutning
om at aflyse. Gruppen, der for det meste spiller i haller for flere hundrede
mennesker, havde glædet sig til at spille i vores lille by, men de har lovet at
tilbuddet står ved magt, når vi skal holde sommerfest i 2021.
Vi håber naturligvis, at vi på et eller andet plan stadig kan samles til en form for
alternativ sommerfest. Følg med på ØAs Facebook-sider.
På siderne 16 og 17 kan vi trøste os med et flashback på tidligere sommerfester.
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Vi støtter ØAIs sommerfest

Industrivej 13, 8963 Auning, Tel. 26 25 70 70

Skal din annonce
være her..?
kontakt: sponsor@oaif.dk

Industrivej 114, 8963 Auning
Telefon: 87 10 97 37

Telefon 8648 1017

HØ-SPECIALISTEN
Salg af hø og wrap
Kæragergaard

v/Henrik Thuesen
Allingkærvej 1, Ø. Alling
8963 Auning

Tlf. 20 87 04 52

hthuesen@vestdjursnet.dk
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Industrivej 24, 8963 Auning, Tel. 86 48 47 00
E-mail: info@ca-mo.com. www.ca-mo.com
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Vi støtter ØAI

www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475

Vestergade 39 . 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 02

NYT SYN Auning | Centervej 10 | 8963 Auning | Tlf. 87 86 95 23
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Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

Vestergade 108

•

8550 Ryomgård

www.vorupgruppen.dk

•

•

Tlf. 87 74 12 34

ryomgaard@vorupgruppen.dk

Installatør Kaj Andersen

86 48 41 72

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
Vestergade www.vorupgruppen.dk
108
• 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
• ryomgaard@vorupgruppen.dk

www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
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Borgerforening
- forsamlingshus
Først og fremmest siger vi mange tak til alle, der deltog i vores generalforsamling d. 26. februar. Vi er meget glade for, at Anna Grete Christensen er
tiltrådt som bestyrelsesmedlem, og vi ser frem til at drage nytte af Anna Gretes
gode idéer og virkelyst.
Ligesom for alle andre har bekymringerne over Coronavirus/COVID-19 ført til
aflysninger af nogle af vores planer for foråret.
I overensstemmelse med de retningslinjer som myndighederne har fastlagt, har
vi været nødt til at aflyse loppemarkedet, som vi havde planlagt til 29. marts.
Hvis situationen med COVID-19 forbedres hen over sommeren, håber vi at
gennemføre senere på året. Hold øje med opdateringer om det.
Vi håber stadig at gennemføre årets Ren By/Rent Område-arrangement. Det
bliver formentlig ikke som tidligere år, hvor vi har mødtes over en pølse
efterfølgende, men i det mindste vil vi gerne opfordre jer til at samle skrald op
langs stierne, gaderne og vejene, når I går en tur eller lufter jeres hunde inden d.
18. april.
Hvis du er interesseret, kan du låne en gribetang og affaldspose ved at rette
henvendelse til Joel Southern eller Mette Nielsen.
Dette forår markerer Danmark også 80 året for besættelsen og 75 året for
befrielsen, og i denne forbindelse vil vi på forsamlingshusets opslagstavle og
hjemmeside samt på Facebook dele en mindre fortælling om nogle af de ting,
der skete i og omkring ØA i perioden fra d. 9. april 1940 og frem til d. 4. & 5.
maj 1945.
100-års jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark efter Første
Verdenskrig finder også sted i år, og medmindre COVID-19 retningslinjerne
ikke forhindrer os i at gøre det, planlægger vi at afholde en lille sammenkomst
mandag d. 15. juni om aftenen. Her vil vi markere jubilæet, tænke tilbage på
historien bag byens genforeningssten og særligt anerkende vores borgere, der
kommer fra Sønderjylland.
Du kan holde dig opdateret om eventuelle ændringer og nye tiltag på
www.østerallingforsamlingshus.dk eller på forsamlingshusets og Øster Allings
Facebooksider.
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Vi støtter ØAI
AUNING
TRAKTOR OG
MASKINVÆRKSTED
vil sponsorerer 300 kr., hver gang
man køber en cykel, plænetraktor,
plæneklipper eller trimmer
– mod at vise sit medlemsnummer
af Ø. Alling Idrætsforening.

Kunden får også
en rabat.

Tage Thomsen A/S
Tlf. 8648 1066

Bestil et gratis Salgstjek

200 kroner

og få et gavekort på
til apetit.dk

Tilbuddet gælder for
boligejere i Ø. Alling og omegn.

Reklame,
markedsføring og
kommunikation

Mæglergruppen
Tel.: 3026 5069 . www.2-of-us.dk

Ebeltoftvej 3A, Assentoft - 8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 44 44 - 890@edc.dk

Mandag lukket . Tirsdag-torsdag kl. 9.00-17.30 . Fredag kl. 9.00-18.00 . Lørdag kl. 10.00-14.00
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Norddjurs krolfklub har modtaget støtte fra Veluxfonden..!

Efter etableringen af krolfanlægget på Øster Alling stadion i efteråret 2018
opstod der hurtigt et ønske om etablering af et redskabsskur med tilhørende
overdækket terrasse. Der blev i løbet af 2019 udarbejdet et projekt, der beløb sig
til lidt over 50.000 kr. Det skulle så financieres. Veluxfonden har forskellige
fonde, hvor en af dem støtter projekter for aktive ældre. Da vi i Norddjurs
krolfklub kun har et enkelt medlem, der ikke er pensionist, var det naturligt at
indgive en ansøgning dertil. Den 26. februar i år modtog vi så meddelelse fra
fonden: de havde bevilget os max. 50.000 kr. -”i anerkendelse af aktive ældres
frivillige indsats i en moden alder”. På nedenstående billede har formanden
Steen Sørensen netop overbragt de fremmødte medlemmer det glade budskab.
Der vil nu blive nedsat et byggeudvalg, og det forventes at byggeriet udføres af
medlemmerne i løbet af april måned. Med mindre corona-virusen eskalerer, er vi
således klar til forårets stævner, hvor der bl.a er træf i Øster Alling. Der spilles i
øvrigt krolf - ‘med afstand’ - på anlægget tirsdage kl. 13 og lørdage kl. 10.

(Redaktionen undskylder billedkvaliteten. Enten må fotografen have været rystet
over det store beløb fra Veluxfonden. Eller mon tildelingen af fondsmidlerne
blev fejret med andet end kaffe..?)

14

15

Bordtennis
Bordtennis

Bordtennis

Bordtennissæsonen i foråret blev meget kort - kun omkring tre uger blev det til.
Bordtennissæsonen
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- kun omkring
det til.
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Vi håber at kunne genoptage træningen i klubhuset igen efter sommerferien, når
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Generalforsamling
ii ØAI…?
Generalforsamling
Generalforsamling
ØAI…?i ØAI..?
Den årlige generalforsamling i ØAI var sat til torsdag d. 19. marts, men den blev
Den årligeudsat
generalforsamling
i ØAI var sat til torsdag d. 19. marts, men den blev
klogeligt
pga. coronavirus-situationen.
klogeligt udsat pga. coronavirus-situationen.
Bestyrelsen vil informere på Facebook og i næste nummer af ØAI-Bladet, så
Bestyrelsen
på Facebook
ogtili næste
nummer af ØAI-Bladet, så
snart
det igenvilvilinformere
være muligt
at indkalde
generalforsamling.
snart det igen vil være muligt at indkalde til generalforsamling.
Idrætsforeningen er jo - som andre foreninger i Norddjurs - hårdt ramt på
Idrætsforeningen
er jo - som andre
foreninger
i Norddjurs
hårdt udfordringer
ramt på
økonomien
pga. kommunens
ændrede
tilskudsordning.
Det- giver
økonomien
pga.
kommunens
ændrede
tilskudsordning.
Det
giver
udfordringer
men Øster Alling IF har før vist sig at kunne tackle udfordringer og finde frem -til
men Øster Alling
IF har før vist sig at kunne tackle udfordringer og finde frem til
alternative
løsninger.
alternative
løsninger.
Hvis du for tiden sidder derhjemme og får en god idé, som kan afhjælpe
Hvis du for tiden
sidder
og får til
en at
god
idé, som
kan afhjælpe
situationen,
så er du
merederhjemme
end velkommen
kontakte
bestyrelsen.
situationen, så er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen.
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Vi støtter ØAI

Stadionallé 2
8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

Centervej 17 . 8963 Auning

www.realservice.dk
tlf. 42 92 65 55

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38

MORTENSENSVEJ 30 C . 8963 AUNING
TLF. 61 28 20 57

Besøg vores Butik & Café
Vestergade 45 A . 8963 Auning
Centervej
6 8963 Auning

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377
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Vi støtter
sommerfest
Sommerfest
ØA --ØAI’s
minderne
har
dada
lov...
Sommerfest
i iØA
minderne
harvivi
lov…
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Sommerfesti iØA
ØA-- minderne
minderne har
dada
lov...
Sommerfest
harvivi
lov…
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ØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning
ØAI - Bestyrelse
- Blad - Udlejning
Formand
Leif Herlev Sørensen, Stadionvænget 7, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 20123690 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk
Kasserer
Vilene ApS
Mail: oai@vilene.dk
Telefon: Malene Sommergreen: 27297900
20997242
Sekretær
Lisa Boye Knudsen, Firhøjevej 16, 8963 Auning
Telefon: 26607663 - Mail: knudsendanmark16@gmail.com
Fodbold / Tennis / Fitness
Helene A. Southern, Provstegyden 1, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 29123714 – Mail: heleneasouthern@gmail.com
Gymnastik / Yoga / Dans
Pia Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 29801028 - Mail: piagym@yahoo.dk
Badminton / Cykling
Karl Markmann, Hovedgaden 17, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 40430270 - Mail: karl.markmann@jubii.dk
Petanque
Svend Aage Simonsen, Elmelundsvej 20, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 61752455 - Mail: simonsen@dlgpost.dk
Spinning - samt ØAI sponsoransvarlig
Niels Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 61708564 - Mail: nielsholmrasmussen@yahoo.dk
ØAI Bladet - Redaktion og annoncer / Bordtennis
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: 20123690 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk
Næste nr. - udkommer (måske) ultimo maj 2020

