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Slanke løsninger
– fede detaljer

www.fiberbeton.dk

Specialist i stærke, ultratynde, 
detaljerige elementer i fiberbeton.

Vi støtter ØAI

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

Tlf. 86 48 83 84

SUPER BRUGSEN AUNING
Centervej 6

8963 Auning
tlf. 8648 3511
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Hvad så med ØAI ? 

Er vi over corona, når alle er vaccineret ? 

Hvad skal vi med corona-pas når ingen vil se det ? 

Kan ØAI bortvise børn og voksne uden corona-pas ? 

Bør vi søge corona-hjælp, når vi ikke har haft nogle aktiviteter igang ? 

Kan kommunen bestemme hvem der benytter vores idrætsplads ? 

Er det rimelig at vi skal betale aktivitetsgebyr når vi ikke benytter 
kommunes lokaler ? 

Hvorfor kan man ikke kontakte kommunens fritidskonsulent i fritiden ? 

Det er nogle af de spørgsmål formanden har gået og tænkt på igennem 
sommeren, og måske får jeg svar på nogle af dem til vores 
generalforsamling i september. 

Jeg vil hermed opfordre alle med interesse i ØAI til at møde op den 9. 
september kl. 19.00 

PS. For at have stemmeret på generalforsamlingen 
skal man have:  
-betalt sit kontingent  
-eller betalt passiv kontingent 
-eller have et barn under 15 år som har betalt      
kontingent 

                      Mvh. Leif Herlev
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Så står en ny sæson for døren. Vi glæder os rigtig meget til at komme i 
gang igen og håber, at det lykkes at gennemføre en hel sæson uden 
nedlukninger. 
Vi følger naturligvis fortsat myndighedernes retningslinjer i forhold til 
Covid-19 og opfordrer til, at alle deltagere inden timens start vasker 
hænder – i forsamlingshuset – dette er dog et krav på børneholdene. De 
redskaber, som anvendes i forsamlingshuset, skal afsprittes/rengøres efter 
brug. På vores børnehold hjælper instruktør og hjælpere naturligvis 
børnene hermed.  
I sæsonen 2021-2022 tilbyder vi de kendte hold og kendte instruktører. Ja, 
faktisk har Lene Torstensson haft 25-års jubilæum som instruktør i Øster 
Alling. Det er virkelig godt gået og vi er meget glade for, at Lene stadig 
har lyst til at holde os i gang tirsdag aften. 
Vi fortsætter også succesen med Pilates med Marianne ved roret – og husk 
at holdet også er for mænd.  
Fitness dans, - som vi kender det fra tidligere sæsoner, med masser af god 
musik og sved på panden – håber vi, kan starte igen i begyndelsen af 2022. 
Nærmere information vil komme på Facebook i løbet af efteråret. 

På programmet er: 
Mandag 16:00-17:00 Familieholdet (0-5 år - 1 barn og 1 voksen) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 14 – ferie i uge 42, 50, 51, 52, 1 og 7.   
Her laver vi redskabsbaner, der udfordrer barnets motoriske sanser, flere 
motoriske lege, danser, spiller bold og synger fagtesange. Lyder det som 
noget for en, du kender? Så kom og få en lille times kvalitets samvær med 
dit barn(børn), barnebarn eller niece/nevø. 
Alder: fra barnet kan kravle og op til 5 år. 
Instruktør: Kathrine Richter  
Hjælpere: Sofie og Simon Sommergren 
Pris: 440 kr. – det er barnet som skal tilmeldes dette hold. 
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Gymnastik - og pilates
Tirsdag: 18:00-19:00 Spring og leg (0. klasse til ca. 5. klasse) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 14 – ferie i uge 42, 50, 51, 52, 1 og 7.   
Vi øver begynderspring, laver redskabsbaner med både store og små redskaber, 
vi leger og vi hygger os, mens vi sveder 😊😊  Da holdet er spredt over en 
større aldersgruppe, vil gymnastikken naturligvis bliver differentieret 
sådan, at der er udfordringer for alle på deres niveau og alderstrin, mens 
vi samtidig har fokus på socialt samvær på tværs af aldersgrupperne.  
Instruktør: Bo Appelby 
Hjælper: Victor Appelby 
Pris: 440 kr. 

Tirsdag: 19:30-20:30 Stram-op (18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 14 – ferie i uge 42, 51, 52, 1 og 7. 
Holdet hvor der laves ordinær gymnastik. Du får rørt hele kroppen med 
særlig fokus på mave, baller, ryg og lår. Der arbejdes med 
stabiliseringsøvelser, især øvelser der er koncentreret om 
muskelkorsettet. Timen er ofte bygget op med stationstræning med 
forskellige redskaber, f.eks. klude, elastikker, sjippetove, stepbænke osv. 
Den første tirsdag i hver måned trænes udelukkende på ”den store 
træningsbold”. 
Jeg håber, vi ses! Ring endelig hvis du har spørgsmål – tlf. 2120 1490 
Instruktør: Lene Torstensson 
Pris: 660 kr. 
Har du skiftende arbejdstider, vil det være muligt at kombinere 
deltagelsen på dette hold med deltagelse på ”Ha’ det bedre”. 

Torsdag: 10:00-11:30 Ha det bedre (kvinder 18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 14 – ferie i uge 42, 50, 51, 52, 1 og 7.  
Så skal vi i gang igen! (fortsættes næste side) 
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Vil man have en stærk krop, må man selv gøre noget. Der skal nogle gode 
øvelser til, så man får en stærk krop. Det er godt at have en stærk ryg, 
stærke baller og ben og smidige skuldre. Vi slutter med dejlig afspænding, 
så husk et tæppe og to små puder.  
Kom og prøv en time og se, om det er noget, du kan bruge.  
Du er også velkommen til at ringe og få en snak på 8649 2047. 
Vi ses! 
Instruktør: Ellen Jørgensen 
Pris: 600 kr. for en hel sæson 
Har du skiftende arbejdstider, vil det være muligt at kombinere deltagelsen 
på dette hold med deltagelse på ”Stram-op”. 

Torsdag: 19:00 – 20:00 Pilates (15+ både kvinder og mænd) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 14 – ferie i uge 42, 50, 51, 52, 1 og 7. 
Med pilates styrker og udstrækker du dine små og store muskler. Vi 
kommer i løbet af timen igennem hele kroppen på en blid og skånsom 
måde, og du er beskyttet mod overbelastning. Med pilates får du en øget 
kropsbevidsthed, så du kommer til at bruge din krop mere 
hensigtsmæssigt og får en rankere holdning.  
Det vil variere fra gang til gang om vi bruger redskaber. Det kan bl.a. være 
elastikker, bolde eller håndvægte.  
Timen vil altid afslutte med afslapning, så husk evt. pude og tæppe. 
NB! Dette hold er også for mænd! 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på 2383 2503 
eller  
mail mamontage28@gmail.com 
Instruktør: Marianne Andersen 
Pris: 660 kr. 

HUSK at man altid er velkommen til at komme og få en gratis 
prøvetime, inden man tilmelder sig et hold.  

Gymnastik - og pilates!
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Gymnastik - og pilates

Sponsorer
Hej alle sponsorer, tak for jeres store støtte, det betyder meget for vores 
lille idrætsforening. På grund af coronaen kom blad nr. 1 kke ud, da vi 
ikke havde noget at skrive om. I kommer med i blad 3 og jer som skal 
med i alle 4 blade skal  ikke betale fuld pris. Hvis der er ændringer 
omkring sponsoratet, giv mig endelig besked. Enten på 61708564 eller 
sponsor@oaif.dk 

Nye sponsorer er velkommne. Man kan også få en bandereklame eller 
give penge til spillertøj og udstyr. Give beløb til gaver og præmier eller 
gavekort til virksomhed. Husk at bruge OK benzinkort, OK app, OK el 
og OK mobil.             Venlig hilsen Niels Rasmussen 

Rabat: 
Der ydes søskenderabat på 50% på den ene af de to, som går på samme 
hold.  
Tilmelding:  
Man skal tilmelde sig digitalt via Øster Alling Idrætsforenings 
hjemmeside www.oaif.dk. Betalingsmulighederne fremgår ved tilmelding. 
Dokumentation for betaling skal herefter kunne fremvises på forlangende. 
Vi glæder os til at se rigtig mange, nye som gamle, unge som ældre, 
gymnaster til denne sæson i Øster Alling Forsamlingshus. Hvis nogen har 
idéer til nye aktiviteter – eller evt. selv er instruktør eller har mod på at 
prøve at stå i spidsen for et hold – så kontakt os gerne.  
Holdene gennemføres kun ved minimum 10 betalende pr. hold! 
Husk at støtte lokalt og vær med til at bevare fællesskabet i Øster 
Alling 😊😊  
  Venlig hilsen Gymnastik Bestyrelsen 
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www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475

Totalpasning af juletræer
Grenknusning  •  Rodfræsning

52

Vi støtter ØAIs sommerfest

2

Vi støtter ØAI

Industrivej 24, 8963 Auning, Tel. 86 48 47 00
E-mail: info@ca-mo.com. www.ca-mo.com

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

Skal din annonce
være her..?

kontakt: sponsor@oaif.dk
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Fodbold
I Øster Alling kan du spille fodbold fra du er helt lille til du er godt oppe i 
årene. Vi har 2 børnehold, der træner hver onsdag fra 17-18. Det koster 
300,- for en hel sæson. 

Derudover har vi et blandet hold af børn og voksne, mænd og kvinder, 
unge og ældre, der mødes og spiller hver mandag fra kl. 19. Det koster 
gratis for u18 (husk dog at melde dit barn ind i klubben) og for deltagere 
over 18 koster det blot et støttemedlemsskab på 150,- årligt.  
Kontakt Helene Southern i Provstegyden 1 for yderligere info om disse 
hold. Mandagsmix er også at finde på facebook på siden Øster Alling 
Mandags Mixfodbold. 
ØAI har også et dygtigt Old Boys hold, der spiller mange spændende 
kampe oppe på stadion i løbet af sæsonen. Kontakt Johnny Ask for 
yderligere info. Se tlf. og mail på side 20. 

Tennis - fitness
ØAI tennis er i rivende udvikling. Agnete Brask og Helene Southern 
lykkedes i foråret med en ansøgning til Bevæg dig for Livet, der kastede 
en pæn klat penge af sig. Disse penge er straks blevet investeret i 10 gode 
seniorketchere samt ketchere til børn fra 6 år og op til 12 år. Der er nu også 
masser af træningsbolde med forskellig hastighed, en boldkanon og en 
minibane. Med andre ord er der alt hvad du behøver for at tage livtag med 
denne fantastiske sport. Det koster 400,- for en sæson for voksne og 200,- 
for U18 spillere.  
Kontakt Helene Southern i Provstegyden 1 for yderligere info eller besøg 
os på Facebook på siden ØAI tennis. 
Fitnesscentret i ØAIs klubhus er efterhånden veletableret og adskillige 
ihærdige medlemmer træner deroppe tidligt og silde. Læs mere om 
fitnesscenteret på www.oai.dk eller besøg os på Øster Alling Fitness på 
Facebook. Kontakt Helene Southern i Provstegyden for rundvisning og 
info om adgang til centeret. 
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Vi støtter ØAI
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Petanque
Det er ikke alverden, der at berette om fra petanqueafdelingen. Jo, vi har 
fået nyt grus på banerne, takket være aktive frivillige. Men over hele 
sommeren har der været aktivitet på banerne mandag aften og onsdag 
formiddag. Tilslutningen fra medlemmerne har været god og stabil, trods 
ferietiden. Men som mine børnebørn sagde da de var små, ”ældre 
mennesker holder ikke ferie de har nemlig altid fri!” Det laveste antal vi 
har været er 8, men det var også en aften, hvor vejrmeldingen meldte om 
regn -  der heldigvis ikke kom. På trods af at en del af medlemmerne er 
flyttet til Auning, så kommer de fortsat til petanque i Øster Alling. I 
begyndelsen af juni holdt vi en lille sommersammenkomst for 
medlemmerne, hvor der serveredes et par stykker smørrebrød og vi 
hyggede os en stund. På det tidspunkt var det begyndt at blive varmt i 
vejret! 

Vi fortsætter med at spille mandag aften kl. 18.30 indtil det kniber med at 
se. Det er som regel omkring september. Hvorefter der spilles mandage kl. 
10 ligesom det er tilfældet om onsdagen. En glædelig nyhed er at der igen 
bliver mulighed for at få en kop kaffe og rundstykke idet den såkaldte 
Onsdagsklub genoptager sin aktivitet fra onsdag den 11. august kl. 9.30. 
Den har ligget stille næsten et år p.g.a. coronarestriktionerne.  
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Vi vil også igen præsentere livestream-foredrag om videnskabelige emner fra 
Aarhus Universitet. Vær med i klubhuset d. 5, 12, og 26 oktober kl. 19.  
Emnerne vil være henholdsvis ”Big Bang og det usynlige univers”, ”Yngre med  
årene” og – måske af særlig interesse i disse dage – ”Pandemier i de sidste 200 
år.” Tak igen til ØAIF for brug af klubhuset til disse foredrag.  

Pga. situationen med coronavirus har vi valgt, at vi ikke i år vil afholde et 
arrangement i samarbejde med organisationen ”Liv i Forsamlingshusene”, men 
vi håber, at vi igen kan være vært for den traditonelle Mortensaften-middag med 
and og tilbehør i november.  

Derudover ser vi frem til muligheden for yderligere fremskridt med at skabe et 
stisystem i ådalen, og projektet som AquaDjurs har lovet mht. en sø lige ved 
byens nordlige grænse. 

Og inden længe får forsamlingshuset en ny projektor og et lærred installeret for 
at gøre visuelle præsentationer lettere og mere synlige.  

Selvom vi er nødt til fortsat at holde øje med Covid-19-situationen, håber vi 
alligevel at komme tættere på  en hverdag som vi kender den fra før Corona, når 
det kommer til aktiviteter i vores regi i efteråret 2021. 

Vi har planlagt et loppemarked i forsamlingshuset lørdag d. 4. september, men vi 
venter endnu på at se, om der er deltagere nok til, at vi kan gennemføre dette. 
Kontakt Mette på tlf. 21 39 12 38, hvis du ønsker bordplads til at sælge 
genstande. 
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Krolf
Krolf har været lukket ned i juli måned, idet så mange af krolfspillerne 
havde andre gøremål, at det ikke var muligt at opretholde aktiviteterne. 
Man her fra 2. august er vi i fuld sving og spiller igen tirsdag kl. 19 og 
lørdag kl. 10. Fra september flyttes spilletiden om tirsdagen til kl. 13. I 
sommerens løb har krolfspillerne individuelt deltaget i krolftræf rundt 
omkring. Disse træf har eksempelvis fundet sted i Villersø, Bjerregrav, 
Øster Alling, Tirstrup, Holbæk og Uggelhuse. Den 19. august afvikles der 
træf i Ryomgård og 8. september i Auning. Efter ophævelsen af 
coronarestriktionerne er begrænsningerne i deltagerantallet fjernet så der 
samles omkring 110-120 krolfspillere fra hele Østjylland. Træffet i 
Holbæk havde den særlige dimension at Elro fonden financierede gratis 
morgenmad (med en til ansigtet) spidstegt pattegris og alt var gratis. 

Vi vil gerne have nogle flere medlemmer i ØAI krolf. Derfor laver vi et 
fremstød i den kommende tid. Vi vil sætte plakater op i Fausing, Vester 
Alling, Liltved, Ring, Auning og naturligvis i Øster Alling, samt agitere 
på Face book og ØAI bladet. Vi indbyder interesserede til at prøve 
krolfspillet og stiller i udsigt at nye medlemmer bliver kontingentfri resten 
af 2021. 

Hvis du allerede nu er afklaret på at du gerne vil prøve spillet kan du få 
yderligere oplysninger hos: Orla Lund, 30434383 - e mail 
erikorla@gmail.com 
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Spinning
Kære spinning interesserede i Øster Alling. 
Så starter spinning sæsonen 21/22 torsdag d. 2. september kl. 19:00.  
Vel mødt til spinning i ØAI-klubhuset på Stadionvænget.  

Booking via bookingsiden som sædvanligt. 
  
Tilmelding og betaling (september, oktober og november) kr. 220,-) 
via OAIF.dk/spinning. 

VI OVERHOLDER  A L L E  gældende krav ift. Covid-19.  
Dvs. medbring gyldigt coronapas. Max 6 deltagere pr. gang. 
Spørgsmål/prøvetime til Hans Erik Elley eller Niels Holm 
Rasmussen 
https://www.bookingportal.com/oaifspinning 

ALLE KAN VÆRE MED! FØRSTE PRØVETIME ER GRATIS. 
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Bordtennis

Badminton starter op i Hal B i Auning tirsdag d. 7. september. Vi har 
hallen fra kl. 18-21. I opstarten har vi måske kun 2 baner til rådighed, da 
der stadig er testcenter, så der kan være behov for koordinering.  
Tag meget gerne fat i mig på mobil 2912 3714 -  hvis I ved, I vil spille 
denne sæson. Det er rigtig vigtigt, at vi benytter vores haltimer, da der er 
øget opmærksomhed på brug af hallerne i kommunen. 

En lille bøn - fra Mrs. Sport i ØA..

Jeg regner med at vi som sædvanlig starter bordtennistræning, når 
fodboldtræningen slutter først i oktober. Når jeg skriver regner med, så 
skyldes det at min gamle gigt i højre hofte har givet mig lidt problemer 
hen over sommeren. Men hvis alt går vel, starter vi med de samme 
træningstider som sidste år:  
Børn: 8-15 årige torsdage fra 15.30 - 17.00 
Voksne: Torsdage fra 19.30 - trætheden melder sig…       Søren M.

En lille bøn: Hvis du er ny i byen eller bare har ok tid og lyst, så 
kunne jeg rigtig godt bruge noget hjælp til at holde alle de bolde i 
luften, jeg jonglerer med i ØAI. Jeg står p.t. for børnefodbold, tennis, 
styrketræning og badminton (badminton dog sammen med Karl 
Markmann - tak Karl!), og det er nok ikke helt holdbart i længden. 
Især kunne vi godt bruge nogen med lyst og talent til at udvikle på 
badmintonafdelingen, og til børnefodbold mangler vi en træner (eller 
to???) fra næste sæson. Så giv mig et kald eller kig forbi i 
Provstegyden, hvis du kunne tænke dig at prøve at gi' en hånd eller 
en fod eller et hoved med. Det er enormt dejligt, at være med til at 
hjælpe med at holde liv i ØAI, så tøv ikke med at melde dig - men 
tiden og lysten skal selvfølgelig være der.  
       Helene Southern

Badminton
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Bordtennis

Badminton starter op i Hal B i Auning tirsdag d. 7. september. Vi har 
hallen fra kl. 18-21. I opstarten har vi måske kun 2 baner til rådighed, da 
der stadig er testcenter, så der kan være behov for koordinering.  
Tag meget gerne fat i mig på mobil 2912 3714 -  hvis I ved, I vil spille 
denne sæson. Det er rigtig vigtigt, at vi benytter vores haltimer, da der er 
øget opmærksomhed på brug af hallerne i kommunen. 

En lille bøn - fra Mrs. Sport i ØA..
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Sommerhyggefest - juni 2021
Så lykkedes det endelig at lave noget, der lignede en sommerfest.
Og heldigvis dukkede der godt 100 mennesker op i løbet af lørdag 
eftermiddag d. 19. juni.
Først på eftermiddagen var arrangørerne fra ØAI lidt nervøse for 
tilslutningen. Der var i starten langt mellem de fremmødte.
Men da den annoncerede koncert med Kirkekoret og Bent 
Fabricius-Bjerre gruppen senere på eftermiddagen gik i gang, var 
teltet alligevel godt fyldt. Det blev en vellykket koncert med mange 
gode sange og kendte og elske kompositioner af Fabricius-Bjerre.

Efter koncerten blev der tændt op i grillene - og omkring 60 ØA-
borgere havde medbragt madkurv hjemmefra og deltog i fælles-
spisningen i teltet.

Der var stadig corona-restriktioner, forstås - men det forhindrede 
ikke de fremmødte i teltet i hen på aften at tage sig en svingom. 
Med lidt mere end almindelig ‘danse-afstand’, forstås..

Alt i alt blev det en hyggelig aften. Nu håber vi blot på, at næste års 
sommerfest bliver normal - med gallamiddag og stort bal.

Sommerhyggefest - juni 2021
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ØAI Sommerfest - men vi støtter..!

Stadionallé 2

8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

Vestergade 45 A . 8963 Auning

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377

Centervej 17 . 8963 Auning

 

 

 

 

 
Besøg vores Butik & Café 

Centervej 6  8963 Auning 
 

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

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38

Vi støtter ØAI

Kristrupvej 168, 8960 Randers SØ

89 11 33 33
www.bilbutikken.dk
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ØAI Sommerfest - men vi støtter..!

Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

Reklame,
markedsføring og
kommunikation

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

www.ma-montage.dk
www.realservice.dk

tlf. 42 92 65 55

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

Skal din annonce
være her..?

kontakt: sponsor@oaif.dk



20

ØAI - Bestyrelse - Blad - UdlejningØAI - 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
Sekretær
Lisa Boye Knudsen, Firhøjevej 16, 8963 Auning
Telefon: 26607663 - Mail: knudsendanmark16@gmail.com

Fodbold / Tennis
Helene A. Southern, Provstegyden 1, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 29123714 – Mail: heleneasouthern@gmail.com
Old Boys - Johnny Ask Rasmussen: mail: plask@live.dk - tlf: 40419388

Gymnastik / Yoga
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@kmkranbyg.dk

Petanque
Svend Aage Simonsen, Elmelundsvej 20, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 61752455 - Mail: simonsen@dlgpost.dk

Krolf
Orla Lund, Elmestien 2, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 30434383 - Mail: erikorla@gmail.com

Spinning - samt ØAI sponsoransvarlig
Niels Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 61708564 - Mail: nielsholmrasmussen@yahoo.dk

ØAI Bladet - Redaktion/ 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


