Sandkassen er blevet renoveret.
Nyt handicaptoilet i klubhuset er nu taget i brug
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Kommende Arrangementer:
Bankospil 27. dec kl. 19.00 og 7. jan. Kl. 14.00
Loppemarked:
19.-20. august 2017
Lageret er flyttet til Fuglsøvej 3 i Stenvad (hos Anne Marie)
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LOPPEMARKED 2016
En hård weekend med masser af arbejde og masser af
hjælpsomhed og køberglæde.
Nogle begyndte allerede torsdag aften med at finde stænger
frem til det store telt, og fredag mødte flere op og teltene og
boderne blev rejst, så vi kunne få loppeeffekter stillet på
plads, efterhånden som de blev hentet. Vi sluttede fredag af
med kaffe og lagkage.
Lørdag morgen kl. 8 mødte der rigtig mange til morgenkaffe
og for at hjælpe med at hente effekter og til at klargøre disse, så de lignede en million.
Vi havde fået sponsoreret mange biler til at hente sager
med, og der var mange chauffører, der kørte, så de fleste
effekter var hentet lidt over middag.
Efter en dejlig frokost var det tid til, at flere klargjorde tingene.
Sidst på eftermiddagen tog alle hjem for at komme igen søndag, hvor vi skulle sælge.
Det er altid spændende; formiddagen går med rådslagning
om, hvad de forskellige ting kan koste og med at se, om tingene virker, og hvem der skal sælge hvor, hentning af forklæder, hentning af byttepenge, etc. Og selvfølgelig spiser vi
osse.
Salget gik strygende, der var glade købere og glade sælgere, og der var tombola og salg af øl, sodavand, is og pølser.
Efter at vi havde solgt, hvad vi kunne, skulle der ryddes op
og køres på lossepladsen. Alt gik hurtigt, og alle hjalp hinanden. Vi havde småtravlt, for der var OL finale i håndbold,
som vi skulle se på storskærm efter spisningen.
Vi vandt jo GULD i håndbold så en perfekt afslutning på en
dejlig travl weekend.
En kæmpe tak til alle, som kom og var en aktiv del af KVIK/
RAMTENs loppemarked - såvel som hjælpere som sponsorer.
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Det er ingen sag at arrangere, når så mange hjælper hver
gang.
TUSIND TAK - TUSIND TAK - TUSIND TAK - TUSIND
TAK - TUSIND TAK
Anne Marie Melin
Hele
lørdagen
blev der hentet
loppeeffekter,
hos dem som
havde meldt, at
de havde noget,
som vi gerne
måtte
hente.
Samtidig blev de
forskellige
ting
pudset af. Her er
John i elektronikafdelingen.
Her er vi nået til søndag
f o rm id d a g ,
hvor Hen
ning forklarer, hvad
der skal gøres, for at
salget kan
starte kl.
12.00
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Det er lige før det går løs, alt er klappet og klart

Henny og Henny er klar i tøjafdelingen, alt er sorteret,
hængt på bøjler eller stablet, så det er let for kunderne at
finde det, de kan bruge.
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August viste sig
igen fra sin bedste side, med
sol og næsten
igen vind og
temperaturen
var over 22 grader. Så også
dette var med til
at trække rigtig
mange mennesker til Ramten
Stadion.
Salget af små
ting og bøger,
som foregik i
klubhuset sal,
var igen godt
besøgt, da vi
havde
rigtigt
mange gode
sager.

Salget sluttede kl. 15.30 og kl. 18.30 var der ryddet op. Vi
var klar til spisningen kl. 19.00, så vi kunne være færdige til
OL finalen i herre håndboldbold skulle begynde, denne valgte de fleste at se på storskærm i klubhuset.
KVIK/Ramtens klubblad 4/2016
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OL guld til Danmark efter en stor dansk indsats, billedet lidt
sløret, da det er storskærmen, der er fotograferet.
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Nyrenoveret sandkasse ved Klubhuset
Der er blevet lavet ny sandkasse ved klubhuset, idet træet,
der var blevet brugt til den gamle sandkasse, desværre ikke
holdt så længe, som vi havde regnet med.
Hans Erik og Niels Aa. gik i gang med at udtænke en plan.
Niels Aa. havde nogle stålplader, som blev savet til, og nu
kan benyttes. De har også den fordel, at de ikke rådner ligesom træet.
Hans Erik og Niels Aa. startede om morgenen med at grave
de gamle stolper op og grave ud for at sætte stålpladerne i
jorden; herefter kørte de sammen til XL i Ryomgård for at
købe det træ, der skulle bruges. Det er Hans Erik, der er
chef, når der skal laves træarbejde.
Der var så tid til en middagspause.
Om eftermiddagen gik de i gang med at sætte træet på, og
de var færdige senere hen på eftermiddagen. Efterfølgende
blev der kørt to læs træ på lossepladsen - og også fyldt jord
op omkring sandkassen.
Tak til dem begge for et godt resultat, som ses på billedet
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Flere billeder til Idræt på Tværs.
Så er et hold af deltagerne under Kenneths kommando.

Næste hold
får fortalt,
hvad de
efterfølgende skal lave.

Vi siger tak og tillykke til:
Tak til Grethe og Søren Hansen, for klipning af læhegn mod vest
på sportspladsen, opsamling og bortkørsel af samme.
Tak til Niels Aage og Hans Erik for arbejdet med at renovere
sandkassen, som er resulteret i et virkeligt flot resultat.
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af
skilt det første år).
Henvendelse til:
Jan Skov
Leo Press

Tlf. 4014 3302
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 3, vi har indtil nu.
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Også studenterkørsel
i veteran-lastbil

lebankospil 2015
Vort årlige bankospil vil blive husket som sammenlagt to gode
bankospil, vi havde i år valgt at spille søndag eftermiddag mellem
jul og nytår og den første søndag i det nye år. Begge gange kl.
13.30 og da vejret var os venligt stemt, blev overskuddet på ca.
12.500 kr da der var skaffet rigtigt mange fine gevinster. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til alle der deltog, specielt vore
sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne)
Jan, Marianne, Kenneth, Anita, Mille, Jytte, Claus, Käthe, Laila,
Daniel, Anne Marie, Maria & Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:
Murer-mester Bent Klausen, Tømrerfirmaet Henrik
Hedeager, Tømrermester Frank Birch, MotorCentrum ApS, Dag’liBrugsen. I.F. Møbler
Stenvad:
-Stenvad Mosebrugs-center,
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS, Bjarnes Olie, Ramten
14

KVIK/Ramtens klubblad 3/2016

KVIK/Ramtens klubblad 3/2016

15

Kvik/Ramten har også i år
deltaget i idræt på tværs.
Kenneth, Daniel, Marianne, Maria og jeg havde sagt ja til at
køre håndbold på dagen.
Vi mødte op i ØAC kl.12.00. Der skulle findes bolde og alle
de andre ting, vi skulle bruge.
Kl. 12.45 kom det første hold.
Det var fra de ældste klasser.
De var fulde af energi, for det var deres første aktivitet.
Lige da vi startede,
begyndte det at
regne. Vi snakkede
lidt med eleverne
og blev enige om,
at der bare skulle
køres håndbold,
selv om det regnede.
Vi fik en rigtig god
træning med masser af øvelser og
skud.
De var godt brugte,
da de skulle videre,
men syntes det
havde været sjovt.
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Da det næste hold kom, var solen kommet frem. Der blev den
resten af dagen.
Vi havde hold hele dagen lige indtil kl. 19.00. Der var fuld fart
på.
Da det sidste hold havde været igennem, var der tid til oprydning og noget aftensmad. Vi var godt brugte, men en rigtig
sjov dag med en masse glade børn.
Til sidst vil jeg gerne sige 1000 tak til dem, der hjalp med at få
håndbolden afviklet på dagen.
Hilsen
Jan Skov
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Der er også tænkt på aktiviteter for de mindste, Kvik/Ramtens legeplads må benyttes af alle, men husk det
er på eget ansavar.
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Ramten Borgerforening

Det resterende Program for 2016/2017:

4. december 2016
Juletræsfest i klubhuset
Vi afholder juletræsfest med lidt julekagebagning og juleklip
før dans om juletræet og besøg af julemanden. Der serveres
kaffe/te, saftevand og æbleskiver.
Entré kr. 15,- pr. person.
25. februar 2017 kl. 18:30
Fællesspisning
Vi laver rammerne til en hyggelig aften i klubhuset for dig,
din familie og venner. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Morten laver mad igen efter humør og årstid.
Entre kr. 100,- pr. voksen – 45,- pr. barn.
26. februar 2017 kl. 15.00
Fastelavnsfest i klubhuset
Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte samt til kattekongen og kattedronningen.
Der serveres fastelavnsboller, kaffe/the og saft.
Entré kr. 15,- pr. person.
Generalforsamling i klubhuset
Denne afholdes sammen med Ramten Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægter.
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Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme
nærmere detaljer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er som følger:
Torben Lund
Tlf.: 3042 7221
Hanne Kruse
Tlf.: 2064 3229
Maiken Riis
Tlf.: 2443 3129
Jeanette Laursen Tlf.: 2288 4868
Lone Sørensen Tlf.: 2891 4133
Jacob Hougaard Tlf.: 2142 9216

Vejle Cup

I år havde vi to hold med til Vejle cup - det var et dame og et
herre hold.
Fredag aften mødtes de spillere, der havde valgt at benytte
sig af tilbuddet om at køre med bus fra ØAC, og jeg kunne
desværre først nå derned lørdag morgen til første kamp.
Da Marianne og jeg mødte holdene kl. ca. 8 lørdag morgen,
var der en del, der så ud, som de ikke kun havde sovet. De
var noget trætte. Men… lidt morgen mad og et par kopper
kaffe så var de klar til de første kampe.
Herrerne spillede to tætte kampe lørdag, men tabte desværre begge. Damerne vandt deres første kamp, men de tabte
desværre også deres anden kamp.
Som det plejer at være i Vejle, viste det sig, at nogle af holdene var serie 2 hold, vi havde mødt, så pludselig var det
ikke så ringe, at vi kun tabte med nogle få mål.
Søndag kunne jeg desværre ikke deltage og være med, men
har erfaret, at damerne tabte deres kamp og herrerne vandt
deres.
Igen i år var det en super tur med masse af håndbold og
hygge.
1000 tak for en hyggelig tur. Begynd bare at spare sammen;
jeg tænker, der bliver endnu en tur til næste år.
Hilsen Jan Skov.
KVIK/Ramtens klubblad 3/2016
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Bjarne’s Olie v/Bjarne Jensen har solgt sin forretning til
DCC Energi, men ring trygt til dem på 70 10 20 10, så kommer Bjarne med olien, godt nok i en gul bil
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00

KVIK/Ramtens klubblad 3/2016

23

Håndboldkaravanen sammen
med Ørum Skole
Vi havde valgt at sige ja til, at håndbold karavanen kiggede
forbi.
Der blev holdt et møde med karavanen, hvor vi sammen
med de 3 andre klubber, der også skulle holde det samme
dag, blev enige om, hvordan vi gjorde.
Vi blev enige om det skulle holdes mandag den. 19. september, start kl. 9 og slut kl. 14.
Jeg fik lavet en aftale med Karsten Refsgaard fra Ørum skole om, at vi gerne ville låne børnene, fra Børnehaven til og
med 4 klasse.
Marianne, Leo, Heidi, Maria og jeg selv mødtes kl. 8 den 19
august i ØAC.
Vi fik stillet en masse frem, så vi kunne køre forskellige ting
6 steder i hallen.
Kl. 9 kom der 6 elever fra 10 klasses centeret. De havde lovede at hjælpe os, med at afvikle dagen.
De første der skulle igennem, var 3. og 4. klasse. Der kom
ca. 60 elever.
Vi havde fordelt os, så der var 2 voksne ved hver aktivitet,
børnene knoklede på med øvelser og præcisions skud.
Det var rigtig sjovt, og efter 1,5 time sagde vi farvel til første
hold.
Så var der en lille pause, inden næste hold kom. Det var
Børnehaven og 0. klasse, de kom kl. 11, og denne gang var
der 60 elever.
Vi havde lavet banen lidt om, så det passede bedre til denne
årgang.
De skulle feks lave ”trille trolle” i den ene ende af hallen, og i
den anden ende af hallen var der en forhindringsbane og en
skuddug i målet med et billede af Landin. Det var lidt overvældene for nogle af børnene, at skulle skyde på ham, han
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var nogen lunde i fuld størrelse. Kl. 12 sagde vi farvel til en
flok trætte børn.
Så var der tid til lidt mad, som skolen var vært ved.
Kl. 12.30 kom sidste hold, det var 1. og 2. klasse. Her var der
også ca. 60 elever.
Banen var blevet delt op i 6 stationer igen, så de også kunne
få prøvet blandt andet at skyde på fartmåler. Derudover var
der skuddug, dribleøvelser, forhindringsbane, total håndbold
og kaste gribe øvelser.
1000 Tak til alle der hjalp med at gøre det til en rigtig god
dag.
Hilsen Jan Skov

Der var dømt opvarmning, før vi gik i gang.
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• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med andre?
• Har du en god historie?
• Har du informationer andre kan få glæde af?
• Har du nogle billeder, du synes skal i bladet?
• Kender du nogle, der skal ønskes tillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laila Johanson — Kathe Fogh—Leo Press
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 1. februar 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPORT 24
GRENAA
Lillegade 2
Telefon 30 21 10 10
www.sport24.dk

Mandag-torsdag 9.30-17.30
Fredag
9.30-18.00
Lørdag
9.00-14.00
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