
 
Nyheder Østerlars sport  

           Maj 2018 

Bestyrelsen   

Endnu et år er godt i gang. Vintertid er blevet til sommertid.  

Den sene vinter har hæmmet udendørsaktiviteterne, men nu er der ved at være gang i dem. 

Svømning valgte vi fra sæsonen 2017/18 ikke at fortsætte med. Der har været dalende antal aktive gennem 

de sidste par år. Vi ville ellers gerne holde gang i aktiviteten, men når der gentagne gange er røde tal på 

bundlinjen, så går det ikke i længden. 

Der er heller ikke nogen, der har ønsket at spille badminton i vinter.   

Når vi ser på vores medlemstal for 2017, så har vi haft en lille fremgang. Atletik og fodbold har haft lidt 

tilbagegang, men heldigvis har gymnastik og skydning haft en pæn tilgang af medlemmer.  

I 2016 havde vi 287 medlemmer. I 2017 nåede vi op over 300. Helt præcis 303 medlemmer.  

I efterårsferien var vi med til Halloween i Gudhjem. Vi havde lånt en salgsvogn fra Premier is. Heri sad 

æbleskivebagerne og bagte, mens der var travlt med at betjene kunderne. Ved siden af havde vi vores blå 

telt, hvor der blev grillet pølser. Her kunne de besøgende også sidde og nyde deres pølse eller æbleskiver. 

Der var godt gang i salget alle dage. Et godt team, ledet af Tina og Mikael, fik det til at glide godt alle 

dagene. Tak til jer alle.  

Komedien som er en af vores faste traditioner, blev afviklet lørdag den 10. marts. Der var underholdning i 

topklasse, da komedieholdet anført af Annegrete Sørensen indtog scenen. De medvirkende var Susanne Höy, 

Jytte Hjorth-Hansen, Lene Andersen, Margaretha Larsen, Stig Tolstrup, Finn Andersen og Michael Vevest. 

De havde trænet intenst siden først på året, og gav de fremmødte god underholdning.  

Klargøring af scenen stod Flemming Kristensen for. Sminken var lagt af Jette Pedersen, og når der en 

sjælden gang blev glemt en replik, sørgede Laila Dam, som sufflør for, at det hele kørte videre.  

Der var godt fremmøde både til generalprøven om eftermiddagen og om aftenen, hvor der først var 

fællesspisning. Mad m.m. blev tilberedt i Multihusets køkken af festudvalget, samt 10 – 12 hjælpere, der om 

eftermiddagen og igen om aftenen, serverede, ryddede af, vaskede op og passede baren. 

Tak til de frivillige for indsatsen. 

Generalforsamlingen den 19. marts forløb stille og roligt. Der var ingen ændringer i hovedbestyrelsen og 

efterfølgende har udvalgene konstitueret sig.  

Multihuset er der stadig godt i gang. Der har været flere arrangementer, og der er forskellige faste aktiviteter 

flere dage om ugen. Bl.a. har foreningens madhold lavet mad i køkkenet hver tirsdag, og gymnastikkens 

yoga-hold har haft deres faste træningsdag.  

Multihusets bestyrelse har sat gang i, at få lavet et fælles logo for byen.  

Samtidig arbejdes der også på, at få lavet en fælles hjemmeside for hele Østerlars. Her er det Multihuset, 

Borgerforeningen og Østerlars Sport der er primus motor.  

Der er arbejdsaften hver mandag fra kl. 19-21, hvor der arbejdes med fodbedringer af huset. 

Der er også stadig fællesspisning den første fredag i hver måned. Dette arrangement kan det varmt 

anbefales, at man støtter op om. 

Lørdag den 9. juni er der fritidsfestival. Her vil vi i Østerlars sport, stille med nogle aktiviteter. 



 
Vinteren igennem har vi arbejdet videre på vores nye hjemmeside: Osterlars-sport.dk.  

I januar blev den endelig åbnet.  Der har været nogle startproblemer, som nu gerne skulle være løst. 

 

Ser vi fremad, så vil vi være at finde 

på Gudhjem havn til Skt. Hans aften.  

Her vil vi sørge for at heksen 

kommer på bålet og bliver sendt 

afsted, imens midsommervisen 

bliver sunget.  

Vi vil have vores bod i det blå, 

hvorfra vi sælger æbleskiver og 

kaffe m.m.. 

 

     

      

      

     Lørdag d. 7. juli kl. 10.00 afholder vi vores store loppemarked.                         

     Skulle man ligge inde med effekter, henter vi gerne. 

     Kontakt: Flemming Kristensen mobil 29 37 85 16.  

     Alle vores loppeting er opmagasineret i det gamle cykelskur i   

     Multihuset. Her har vi vinteren igennem ryddet op og sorteret  

     nogle gange, hvilket gerne skulle gøre det nemmere, når alle 

     tingene skal frem. 

    

 

I forbindelse med vores arrangementer, får vi brug for frivillige til at hjælpe. Der vil blive sendt ud via mail, 

til dem vi har adresser på. Kender du nogen, der ikke bliver spurgt, som gerne vil give en hånd med, så giv 

endelig besked til undertegnede.  

Går du og har lyst til at prøve at starte en aktivitet, hører jeg meget gerne fra dig. Ligeledes modtages også 

gerne ris og ros.           

Vi ses derude – god sommer 

 

På bestyrelsens vegne 

Tina Hansen  

Mail: Formand.ob9kreds@gmail.com 

 

mailto:Formand.ob9kreds@gmail.com


 
 

Atletik        

 

 

Har du planer om at komme i gang med at løbe, så er ØB-Atletik måske noget for dig😊??  

  

I vores afdeling med 23 medlemmer er der plads til alle både hurtigløbere og motionsløbere, og vi løber 

flere forskellige distancer og hastigheder til hver træning, så der er noget for enhver smag. 

 

Vi træner planmæssigt 3 gange ugentligt: 

Tirsdag kl.17 i Gudhjem, fra Gudhjem Svømmehal.  

Torsdag i Almindingen, kl.17 fra rastepladsen ved Åsedamsvej. 

Og søndag i Rø-Plantage, kl.10 fra Borgedalshus, Sigtevej 14.  

Vi har opdateret løbsinformationer på hjemmesiden: http://www.osterlars-sport.dk/dt_activities/atletik/ 

 

I januar måned afholdte vi julefrokost i form af sammenskudsgilde i privaten hos et par af de aktive løbere.    

                                       

Vinteren har været lang, men vi har været i træningstøjet hver uge for at holde formen vedlige, og dyrke 

fællesskabet.  

Grandprixløbene er skud i gang, og flere har deltaget i disse løb. Nu når foråret er på vej, så er der også taget 

hul på de mange strækøvelser, som skal til for at holde løbebenene smidige. 

 

Vi er i gang med at arrangere efteråret klubtur, som i år går til Irland, hvor der skal løbes maraton, 

halvmaraton og 10 km. 

 

ØB-Atletik arrangerer Borgerdalsløb lørdag den 5/5: Børneløb kl.12.15 og voksenløb kl.13.00, og resultater 

fra løbet kan efterfølgende ses på hjemmesiden. Til løbet har vi mange lokale sponsorpræmier der kan 

vindes, og ikke kun vinderne får noget med hjem. 

 

Vi er ca.14, som 2.pinsedag tager til København, og fejrer Kronprinsens 50 års fødselsdag ved at deltage i 

løbet Royal Run.  

 

Går du med et ønske at komme i gang 

med at løbe, så er vi parate til at tage 

imod dig til træning.  

Hvis du har ønske om at lave atletik 

som disciplin og lyst til at starte hold op 

med dette, så råder klubben over 

atletikredskaber i skuret på stadion.  

 

Kontaktpersoner 

Løb: Helle Buus tlf.2989 8445  

Atletik: Kirsten Møller tlf.4025 8373.  

  



 
 

Fodbold                                                            

                                                

 

Boldklubben afholder igen i år DBU's fodboldskole i uge 29. 

 

Som tidligere år er fuld gang i træningerne og der bliver pudset lidt boldkundskaber af. 

 

Igen i år vil det være trænerne fra det øvrige land, som kommer på gæstevisit for at træne vore spillere og 

trænerassistenterne vil være lokale. 

 

Drenge og piger i årgange 2003 - 2010 kan deltage, og kendskab til Fodbold er ikke et must, så alle kan 

deltage. 

 

Selve skolen kører fra mandag til fredag fra 09.00-15.00. Deltageren i år vil få et flot fodboldssæt, 

drikkedunk, lækker fodbold og en masse nye venner. 

 

Tilmelding foregår ved at klikke ind på DBU.dk   

 

          

                        
            

                    Fodboldskole 2016 

            

 



 
  

 

Gymnastik                      

 

 

Vi har afsluttet en god vintersæson med en fælles afslutning d. 6. april.  

Vi mødtes kl. 17 i gymnastiksalen, hvor Kitty fra Motionsmix 50 + 

sørgede for, at vi blev varmet op. Derefter overtog Kirsten og 

spillemændene fra vores folkedans hold. De sørgede for, at vi blev 

rystet godt sammen med nogle fællesdanse.  

Så blev det Karin fra Kom i form holdets tur.  Nu var det bare med 

at holde ørene stive og prøve at følge med ud over stepperne. 

Afslutningen blev afholdt den fredag, hvor der var fællesspisning i 

Multihuset. Så mens gymnasterne svedte i gymnastiksalen, havde 

Jytte og Michael Jensen, Torben Jensen og Kenn Jensen påtaget sig 

opgaven med at sørge for mad til ca. 80 personer. 

Michael mente, at der havde været et strømafbrud, så maden blev 

lidt forsinket. Men den var værd at vente på, det smagte rigtigt godt.  

Gymnastikudvalget vil gerne takke mange gange for indsatsen. 

 

Vores springhold på 8 børn deltog i DGI´s forårsopvisning i Åkirkeby, hvor Søren Dam bar fanen for os. 

Mange tak for det. Det var en stor oplevelse for alle deltagere. 

 

Yogaholdet holdt deres egen afslutning den sidste træningsaften.  

Hvis der er tilslutning forsætter yogaholdet måske noget af sommeren.  

Hvis man er interesseret kan man kontakte Medha Sector 60411635. 

 

 

 

Så vil gymnastikudvalget gerne takke vores instruktører for den store indsats, de har ydet i den afsluttede 

sæson. 

Multihuset i Østerlars afholder deres fritidsfestival d. 9. juni hvor gymnastikudvalget vil deltage. 

Ellers vil udvalget ønske alle en god sommer og på gensyn til september i uge 38, hvor sæsonen for 2018/19 

vil begynde.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigq_3-vI_TAhVQnRQKHTCeBQ8QjRwIBw&url=http://www.karin-lisbeth.dk/private/g/gymnastik.htm&bvm=bv.151426398,d.d24&psig=AFQjCNEIjp6mnSyzsEkh63C1-Th-n0bc4g&ust=1491555858855597


 
 

Skydning  

  

 

Det har været en begivenhedsrig vinter, da vi har fået installeret et nyt elektronisk markeringsanlæg på 15 m 

banen. I skrivende stund er vi ved at flytte anlægget ud på udendørs banen. Installationen af 

markeringsanlægget er blevet en realitet, ved velvillig støtte fra Bornholms Regionskommune, Sparekassen 

Bornholms Fond, Bornholms Brand A.m.b.a., Sydbank Fonden, Skydebaneforeningen Danmark, samt 

frivilligt arbejde fra adskillige af skytteforeningens medlemmer.  

Tilsammen et beløb på ca. 210.000,- kr. Vi er utrolig taknemmelige for at dette kunne lade sig gøre. 

Der er godt gang i vores indskydningsbaner til jagtrifler, men I kan sagtens nå en tur forbi, inden jagten går 

ind den 15. maj.  

Hvis I har lyst til en løbetur mellem skydningerne, dyrker vi Biatlon om onsdagen, samtidig med de andre 

skydninger – så det er bare at hoppe i løbeskoene og prøve dette.  

Pistolskydningen foregår stadigvæk i kælderen på Multihuset, Stavsdalvej 30.  

Det næste store arrangement vi holder, er firma og familie skydning lørdag d. 2. juni 2018 fra kl. 12.00. 

Indbydelsen kommer til at ligge på vores hjemmeside, indenfor den nærmeste fremtid.  

Saml 5 venner/kollegaer og kom ned og vær med - Vi byder gerne nye hold velkomne   

 

 

Har I spørgsmål eller vil høre mere om skydning – ring til Mikael på tlf.: 40 17 80 65. 

 

 

 

HUSK SKYDNING ER FOR ALLE -  

BÅDE UNGE SOM GAMLE  

OG DET ER ALDRIG FOR SENT AT STARTE… 

 

 

 

 

 



 
TRÆNINGSTIDER PÅ BROMMEVEJ 25: 

Biatlon: Onsdag fra kl. 18.00 – 20.00. 

Kontaktperson: Lars Peter Jensen tlf.: 29 27 16 60. 

 

Riffel: Onsdag fra kl. 18.00 – 20.30 og søndag fra kl. 9.00 – 11.30. 

Kontaktperson: Mikael Jørgensen tlf.: 40 17 80 65. 

 

Jagtriffel: Onsdag fra kl. 16.30 – 20.30 indtil onsdag d. 9. maj 2018 derefter fra kl. 18.00 – 20.30. 

Kontaktperson: Mikael Jørgensen tlf.: 40 17 80 65. 

 

TRÆNINGSTIDER I KÆLDEREN PÅ MULTIHUSET: 

Pistol: Tirsdag fra kl. 19.00 – 20.30 

Kontaktperson: Michael Lyngberg tlf.: 29 21 78 88 
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