
 
 Nyheder Østerlars sport  

           September 2018 

 

Bestyrelsen  
 

Så er sommeren gået og efteråret er over os. 

Efterår hos Østerlars Sport er lig med opstart på vinterens aktiviteter. Det kommer der mere om under hvert 

udvalg. 

Lørdag den 9. juni var der fritidsfestival i Multihuset. Her var der et program spækket med aktiviteter. 

Vi var på pletten, og de aktive gæster kunne være med til skydning, gymnastik og fodbold.  

Et godt besøgt arrangement.  

Vores loppemarked lørdag den 7. juli blev igen i år et stort tilløbsstykke. Der var køer på indfartsvejene til 

Østerlars og bilerne kørte i konvojer ind på parkeringspladsen på fodboldbanen, godt dirigeret af vores 

parkeringsvagter. 

Da klokken blev 10.00 og Klaus gav signal til, at loppemarkedet var 

åbnet, blev båndene revet over af publikum, der strømmede ind på 

pladsen.  

Der blev handlet flittigt hos vores dejlige medhjælpere.  

Ting og sager blev båret væk, men der var også tid til hygge og 

snak. Mange benyttede lejligheden til at købe vores hjemmelavede 

æbleskiver med kaffe eller en grillet pølse med en øl eller sodavand. 

Vejret var godt loppemarkedsvejr med lidt overskyet og lidt sol. 

Loppemarkedet gav en samlet omsætning på lige godt 83.000 kr.  

At der i løbet af vinteren var blevet sorteret i loppetingene, havde 

en stor betydning, da tingene skulle stilles op. Det gjorde at 

tidsplanerne kunne overholdes og vi kunne slutte på de  

tidspunkter, vi havde regnet med. 

Fremadrettet har vi kun det lille rum i det gamle cykelskur.  

Det store rum skal Multihuset selv bruge til det nye materiale- 

værksted som starter op den 1. oktober. Derfor har vi indgået en 

lejeaftale med DLG, hvor vi lejer et lokale i den gamle BAF-

bygning, indtil vi får stillet vores nye materialebygning op. Vi har 

af Menighedsrådet fået doneret maskinlængen fra Karlshøj ved 

kirken. Dette er et projekt som vi skal i gang med, forhåbentlig 

senest i løbet af foråret. Men først er der en masse papirarbejde, som skal på plads. 

Flemming er allerede i fuld gang med at samle ind til næste års loppemarked, så har du noget, kan han 

kontaktes på mobil 29 37 85 16. 

 



 
Trampestierne bliver også gennemgået både forår og efterår. Her samler Flemming og Mikael en flok 

hjælpere, som med kratryddere, grensakse og udlægning af flis, sørger for at stierne er fremkommelige for 

dem, som tager sig en spadseretur eller løbetur i skovene.  

 

Vi arbejder sammen med Borgerforeningen og Multihuset, om at få lavet en fælles hjemmeside for 

Østerlars. Dette for at promovere vores by og vise udadtil hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde i Østerlars. 

Biavlerforeningen arbejder på et projekt, hvor de vil opføre en ”Bihave” på fodboldbanen ved Brommevej, 

som skal bruges til undervisning og fremvisning for skoler m.m..  

Hundefolket holder stadig til på banerne og træner flere gange om ugen på lysbanen og afholder stævner. 

Så der foregår stadig noget på stadion. 

 

Ser vi fremad, så nærmer efteråret og Halloween sig.  

Igen i år vil vi være at finde ved labyrinten på 

Gudhjem havn i efterårsferien, med vores æbleskiver 

og pølser m.m.  

Vi har åbent fra søndag til fredag kl. 12 – 16. 

Mandag har vi dog åbent fra kl. 12 – 21, da vi om 

aftenen som noget nyt, arrangerer Labyrintdiskotek fra 

kl. 19 til 21. 

Et nyt tiltag er også Halloweenløbet, som atletik- 

afdelingen arrangerer tirsdag kl. 16.30. Det foregår ved 

Gråmyr. Et løb på ca. 2 km for børn i alderen 3-14 år 

fordelt i to aldersgrupper.  Der vil være præmier til 

vinderne og lodtrækningspræmier til alle deltagerne. 

Tilmelding på stedet fra kl. 16.00.  

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle de frivillige, som hjælper til ved vores arrangementer. Det er guld 

værd, når I møder op og giver en hånd med. Såvel store, som små. Kun i fællesskab kan vi løfte opgaven.  

TAK 

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 – Godt efterår 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Tina Hansen 

Mail: Formand.ob9kreds@gmail.com 

mailto:Formand.ob9kreds@gmail.com


 
 

Atletik        

 

ØB-Atletik er en særdeles aktiv afdeling med løbere på alle niveauer, som mødes flere gange ugentligt, og 

løber sammen, og dyrker det gode kammeratskab. Vi har et godt socialt sammenhold, og når vi er ude til 

løb, viser vi, at vi hører sammen ved at bære vores blå klubtrøjer under løbet. Før og efter går vi med vores 

blå jakker. Det er noget andre lægger mærke til, så vi er blevet døbt: ”Blå stue på tur” – selvfølgelig fordi vi 

altid stiller talstærkt op - og det er vi faktisk lidt stolte af…  

 

I år har vi bl.a. deltaget i: 

 

• Sandløbet den 10. maj. hvor man kunne vælge mellem 3 forskellige distancer, på 6, 12 eller 18 km – alt     

  naturligvis på sand. Der var start fra henholdsvis Boderne, Østre Sømarken eller Dueodde og alle løb mod    

  syd mod målet i Snogebæk. 10 løbere valgte at løbe dette løb. 

• Royal Run 21. maj. Dette løb var arrangeret i København som en hyldest til Hans Kongelige Højhed    

  Kronprins Frederik, som fyldte 50 år. Et meget velorganiseret løb, hvor 20 løbere repræsenterede ØB-    

  Atletik og fejrede HKH Kronprins Frederik. 

• Hans Rømers Marathon 3. juni. Et løb, som foregår i den skønne skov, Almindingen og hvor det –   

  udover Marathon også er muligt at løbe ½ Marathon eller ¼ Marathon.  

  11 løbere repræsenterede ØB-Atletik på fordelt på disse distancer. 

• Etape Bornholm i uge 30 – juli måned. Løbet afvikles mandag til fredag rundt omkring på hele vores    

  dejlige ø. Når der løbes i mål om fredagen i Rønne, har løberne tilbagelagt 42 km, svarende til et Marathon.    

  De fleste af ØB-løberne deltog, men repræsenterede deres respektive firmaer ved dette løb. 

• Christiansø Marathon 1. september.  

  Her blev der rig lejlighed til  

  at lære Christiansø at kende,   

  idet Marathon løberne              

  skulle løbe 27 gange rundt   

  på øen, ½ Marathon løberne     

  løb 13 omgange og ¼  

  Marathon løberne kunne    

  nøjes med 7 omgange.  

  Men uanset distancen er det   

  et hårdt løb med mange   

  stigninger og et vanskeligt    

  underlag at løb på.   

  12 løbere deltog med fine    

  resultater.  

  Vi opnåede således  

  1 førsteplads,  

  2 andenpladser og   

  2 tredjepladser  

  i et par af løbets klasser.   

  Bagefter var der frokost med tilbehør på kroen – alt i alt en skøn dag.. 
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• Diverse Grand Prix-løb. I forbindelse med Bornholms Tidendes Grand Prix løb, har vi været godt   

  repræsenteret hen over sæsonen. Vi arrangerer selv 2 af løbene – se nedenfor.  

 

Vi har arrangeret:  

• Borgedalsløbet i Rø Plantage 5. maj. Et flot løb rundt i den forårsgrønne Rø Plantage.  

  Her deltog 90 løbere fra hele Bornholm, herunder de af vores egne, som ikke var optaget af opgaver i      

  forbindelse med løbet. 

 

 

Vi skal arrangere: 

• Stavehølløbet i Østerlars lørdag den 29. september. Løbet har start og mål overfor Dagli’ Brugsen i    

  Østerlars. Der løbes først en runde i Præstegårdskoven nedenfor Østerlars Rundkirke og derefter løbes     

  videre ad cykelstien mod Kobbevej og forbi Stavehøl Vandfaldet. Der returneres ad Kobbevej og    

  landevejen mod Østerlars.    

  Løbet er Finaleløb i Bornholms Tidendes Grand Prix-serie, så efter løbet vil der være fælles kaffe og kage, 

  samt præmieuddeling til klassevindere. Denne sidste del foregår i Pavillonen på Vinkelvej i Østerlars. 

• Halloween børneløb i Gudhjem tirsdag den 16. oktober i efterårsferien. Løbet afvikles i skumringen   

  omkring Gråmyr i Gudhjem og bliver på ca. 2 km. Der lægges op til, at såvel løbere som hjælpere er    

  udklædt i ”uhyggelige” kostumer… 

 

Klubture: 

• Klubturen 2018 går den 4. oktober til Galway i Irland. Her skal 12 løbere den 6. oktober deltage på    

  forskellige distancer: Marathon, ½ Marathon og ¼ Marathon på en forholdsvis flad rute langs med Galway   

  Bay. Det forventes naturligvis at blive en superhyggelig tur – som sædvanlig. 

• Klubturen 2019 går i november til Club La Santa Sport. I denne uge afholdes løbeuge, hvor løberne  

  får mulighed for at deltage i 4 forskellige løb, ligesom det er muligt at deltage i en masse andre idræts   

  aktiviteter. Også her vil vi ”lufte” klubfarverne.   

  Turen arrangeres af Viking Atletik, som har tilbudt os og andre klubber at deltage. 

 

Træningstider: 

Tirsdage kl. 17.00 i Gudhjem på parkeringspladsen ved svømmehallen.  

Torsdage kl. 17.00 på rastepladsen på Åsedamsvej. (Fra uge 41 - 2018 kl. 17.00 i Gudhjem på 

parkeringspladsen ved svømmehallen). 

Søndage kl. 10.00 i Rø Plantage på parkeringspladsen ved Borgedalhus på Sigtevej nr. 14. 

 

Nye løbere er naturligvis altid velkomne til at komme og løbe med – vi skal nok tage os godt af alle. 

 

Kontaktpersoner: 

 

Helle Buus tlf. 2989 8445  

Kirsten Møller tlf. 4025 8373  

 

 

 

 



 
 

Fodbold 

 

 

Alle aktiviteter i fodbold foregår for tiden i fællesskabet 

med Midtbornholm. 

Yderligere information kan fås hos Klaus Rønne Jensen – 

mobil 52 41 01 12. 

 

  

 

 

 

                    

 

 

Gymnastik                      

 

Efter en dejlig sommer er vores instruktører friske og fulde af energi. Klar til at starte en ny sæson med 

gymnastik. 

Vi starter i uge 39. 

I fællesannoncen med DGI stod der, at yoga holdet startede mandag, men det er ændret til tirsdag. 
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Programmet er som følger: 

Yoga. 

Tirsdag d. 25. Sep. Kl. 17 – 18.30  

i Multihusets hovedbygning. 

Kom i Form. 

Onsdag d. 26. Sep. Kl. 18 -19.30  

i gymnastiksalen  

Motionsmix 50+. 

Torsdag d. 27. Sep. Kl. 10 – 11  

i gymnastiksalen 

Grundspring 6 >. 

Torsdag d. 27. Sep. Kl. 17 - 18.30  

i gymnastiksalen. 

Folkedans. 

Onsdag d. 3. Okt. Kl. 19.30 – 21.30  

i gymnastiksalen. 

 

 

 

 

Så mød op og lær nogle spændende 

mennesker at kende, mens du får noget 

motion. 

 

Gå ind på vores hjemmeside  

Osterlars-sport.dk  

for at få mere information. 

 

 

På gensyn 

Gymnastikudvalget. 

 

 



 
 

Skydning  

  

 

 

 

 

Sommeren går snart på hæld og skydningen på indendørs banen starter 

onsdag d. 3. oktober 2018.  

Vi glæder os til at bruge vores nyindkøbte elektroniske 

markeringsanlæg. 

 

Skydning er en familiesport og der er ingen alders begrænsning.  

For dem der ikke har været nede og besøge os, holder vi til i kælderen på 

Multihuset i Østerlars i vinterperioden (oktober-marts).  

 

Vi har mange aktiviteter i foreningen – se mere i kalenderen på 

hjemmesiden. 

 

Er der nogen, der kunne tænke sig at prøve forskellige skydninger i 

forbindelse med firma eller familie arrangementer, er vi meget 

behjælpelige. 

 

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 MULTIHUSET: 

 

Pistol: Tirsdag fra kl. 19.00 – 20.30 

Kontaktperson: Michael Lyngberg tlf.: 29 21 78 88 

 

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

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