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Næppe havde vi ønsket alle en god sommer, førend vi skal til at kigge tilbage på 
den. Tiden flyver jo af sted også i vores idrætsforening.  
Årets sommerfest i RIF foregik i dagene 9.-11. august, og vi må fra bestyrelsens side 
konstatere at den igen i år forløb helt perfekt. 
Vi var nogenlunde heldige med vejret, hvilket betød at en masse mennesker igen 
valgte at kigge forbi hallen i løbet af dagene. Allerede torsdag til bankospil var alle 
kort udsolgt og ca. 220 pers. på plads til at spille om de mange fine gevinster, som 
igen i år var samlet sammen fra nær og fjern. 
Fredag aften var der også fuldt hus i forbindelse med gadefodbold, og det flotte tag 
selv bord bagefter var rigtigt godt besøgt.  

I løbet af lørdagen var der en masse sportslige aktiviteter med deltagelse af klubber 
udefra, samt en del andre oplevelser for alle aldre. Alt i alt syntes vi selv, at dagene 
løb helt som en sommerfest i vores område bør gøre. Lørdag aften var en rigtig hyg-
gelig aften, igen med masser af god mad fra grillen, samt rigtig god underholdning 
bagefter.  

I forbindelse med sommerfesten er det jo også en tradition, at vores prisudvalg udde-
ler årets RIF pris. Vi vil fra bestyrelsens side endnu engang ønske Michael Rasmus-
sen tillykke med prisen, samt en stor tak for det store arbejde du har lagt og lægger 
til gavn for RIF.  

Vi har hen over sommeren måtte sige farvel til vores halinspektør Jens Olsen. Fra 
idrætsforeningens side vil vi gerne sige tak for samarbejdet i det forløbne år. 
Mia Damsgård er herefter ansat som halinspektør i Rolfhallen . Vi glæder os fra 
RIF`s side til samarbejdet og vil herigennem gerne byde Mia velkommen.  

Vintersportsgrenene, som tilbydes i RIF, er nu også så godt som alle gået i gang. I år 
har det for første gang længe været lidt af et puslespil at få haltiderne til at gå op, 
men det kan da nævnes, at det er lykkedes at få det hele på plads. Trænere og in-
struktører til den kommende vintersæson er også på plads, så vi glæder os til at se 
alle i hallen og gymnastiksalen, nu hvor dagene igen bliver kortere.  

Til slut vil vi gerne takke alle hjælpere, sponsorer og alle andre, der på den ene eller 
anden måde endnu engang hjalp RIF igennem sommerfesten. Uden alle jer, ingen 
sommerfest.. Tak skal i ha´.  

På hovedbestyrelsens vegne 
Jens Pedersen 

Hovedbestyrelsen 
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Så er vi igen startet badmintonsæsonen. Udlejning af baner er 
gået noget langsommere end tidligere år. Der er endnu ledige 
baner, så det er bare om at komme op af sofaen !  

Mandag: ledige baner fra kl. 21  22 
Onsdag : ledige baner fra kl. 2o.3o  21.3o  

Børnetræningen er desværre ikke optimal i år. Vores træner 
John Isalin har lige før opstart af træningssæsonen fået skifte-
holdsarbejde, så han kommer kun i de lige uger. I de ulige uger 
har vi fået hjælp af Erik Vithen og en forældre + undertegnede 
til at være hos børnene.   

Der er heller ikke kommet så mange børn i år og det kan blive 
problematisk at tilmelde hold og fortsætte med antal, der indtil 
nu er dukket op.   

Hvis I kender nogen, som gerne vil spille, så vil jeg gerne have 
at de melder sig meget snart.  

Desværre er det ikke lykkedes os at finde en træner til afløs-
ning. Skulle der være en i området, som har prøvet det før hø-
rer vi meget gerne fra vedkommende.   

Børnene træner mandag og onsdag fra 16-18.  

Kontakt  
Kirsten Hansen 
65982112 

Badminton 
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TRANSPORT A/S 
Stokløkken 3 

5863 Ferritslev 
Telefon 65 98 18 00   

     65972363 
Diner Transportable 
Festarrangementer 
fra 30-700 personer 
Receptioner og totale 
cateringarrangementer 
Møder og konferencer 
op til 700 personer 
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http://www.rolfstedselskabslokaler.dk
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Hallen lagde igen i år rammerne om en velbesøgt sommerfest. Ved samme lejlig-
hed fik vi mulighed for at slæbe borgmester Bo Andersen med en tur rundt om 
hallen. Vi tror han har lidt bedre forståelse for vores situation nu. Første positive 
udbytte heraf er at græsplænerne  og specielt kanterne bliver slået lidt bedre i dag.  
Ligeledes lykkedes det også at få Kommunen til at tage sig af græsset foran hallen. 
Herudover har kommunen lovet at være behjælpelig med at finde en løsning på 
vores efterhånden medtagne facade på Cafeteriaet ud mod Ørbækvej.  

Den 30. august havde vi reception for Mia, vores nye halinspektør. Der var heldig-
vis rigtig mange besøgende, og vi havde et par gode timer sammen. Som det ses af 
billederne var der både vin- og blomstergaver samt mere praktiske gaver såsom en 
postkasse og en græstrimmer. Sidstnævnte noget Mia havde ønsket for lettere at 
kunne udføre sit arbejde.  

Vi skal i nærmeste fremtid have udbedret en del af det flade tag ovenpå selskabslo-
kalerne. Det er endnu ikke afklaret, om der blot skal nyt tagpap på, eller om det 
bliver en mere radikal løsning med tagplader.  
Vi er desuden ved at indhente tilbud og søge om penge til nye bander i hallen, til fx 
indendørs fodbold, og håber det bliver en realitet allerede inden jul.  

Jeg vil fortsat gerne opfordre til at fremkomme med ideer og initiativ til nye/andre 
arrangementer i Rolfhallen. Vi modtager gerne forslag, men ser naturligvis også 
gerne at der følger initiativer med, så vi forhåbentlig kan få benyttet Hallen i endnu 
større omfang end hidtil. Hvis det drejer sig om almindelig udlejning af hallen, skal 
i blot henvende jer til Mia.  

Med hensyn til forpagtning af Rolfhallens Selskabslokaler ser det desværre ikke for 
godt ud. Efter brug af mange annonce-kroner er det endnu ikke lykkedes at finde 
interesserede. Derfor giv endelig beskeden videre, at vi skal have ny forpagter til 
lokalerne pr. 1. december 2007.   

Vi ved allerede nu, at der (desværre) bliver ledige pladser i Hallens bestyrelse ved 
næste generalforsamling. Skulle du derfor være interesseret i at deltage aktivt i 
foreningslivet på denne måde, er du meget velkommen til at henvende dig til under-
tegnede. Vi kunne godt bruge en person der er praktisk orienteret (bygninger eller 
regnskab) og en der er god til at skrive referater.  

Formand Henning Grønbæk 

Rolfhallen 
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Rolfhallen 

Reception  
i Rolfhallen 

30. august 2007 

Velkommen til Mia, 
vores nye hal- 

inspektør 
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HUD & FODPLEJE 
Kunstige negle 

Hårfjerning     
ONSDAG LUKKET  

Rolfvej 1  5863 Ferritslev 
Tlf. 65 98 24 34 

Vestergade 37 
5800 Nyborg 
Tlf. 65 30 30 31 
Fax 65 30 12 56 
Email:  
nyborg@skousen.dk 
www.skousen.dk 

http://www.skousen.dk
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Sommerfest 2007 

Flere hold var ud-
klædte til gadefod-

bold fredag 

Spejderne var på 
pladsen fredag 

Se flere billeder fra 
sommerfesten på  

www.rolfsted- if.dk 

http://www.rolfsted-if.dk
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Sommerfest 2007 

Seje drenge!!! 

Vindere af årets lag-
kagekonkurrence 

Årets RI F er! ! 
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Sommerfest 2007 

Tak for støtten/hjælpen til Sommerfest 2007 I RIF 

To fag frem dystede lør-
dag eftermiddag 
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Sommerfest 2007 

Mere 2 fag frem

 

Se flere billeder fra 
sommerfesten på  

www.rolfsted- if.dk 

http://www.rolfsted-if.dk
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Tennis 

Nu hvor sæsonen nærmer sig sin afslutning, er det ti-
den, at gøre lidt status for sæsonen 2007. 
Desværre har banerne ikke haft samme fine standard 
som sidste år, både på bane 1 og 2 har der været en 
del problemer med baglinierne ned mod klubhuset. Ba-
ne 3 har desværre været utrolig blød, Sidste år lykke-
des, at få den rigtig god, men vi må konstatere, at den 
er tilbage i samme stand som tidligere. Vi kontakter 
kommunen inden næste sæson, og håber vi kan finde 
en løsning på problemet.  

Vi har desværre i år, haft en tilbagegang i antallet af 
medlemmer i tennisafdelingen. Vi har været ca. 40 se-
niorspillere + 4 ungdomsspillere. Det er ikke kun i RIF, 
at antallet af spillere er dalende, det er et problem i 
næsten alle tennisklubber.  

 Skulle der blandt bladets læsere, være nogen som kun-
ne tænke sig, at spille tennis, er de velkommen til at 
kontakte en fra udvalget. Vi forventer, at holde banerne 
åbne frem til uge 44.  

Puv.  

Jens Stokholm 



Rolfsted Idrætsforening 

                        RIF -  for krop og sjæl             14 

Senioridræt 

Senioridrætten starter den nye indendørs sæson mandag den  
24. september kl. 10.00 i Rolf Hallen. 
Som sædvanlig har vi en halv times opvarmning. Derefter kan der 
vælges imellem 

Badminton 
Hockey 
Billard 
Gymnastik 
Motionscentret 
Løbetur (Nogle få foretrækker gåtur) 
Kortspil i cafeteriet  

Kl. 11.30  12.00 er der socialt samvær med en kop kaffe i cafe-
teriet.  

Selv om indendørs sæsonen starter, er der stadig mulighed for at 
dyrke følgende udendørs.  

Cykling 
Cykling om onsdagen kl. 09.30 fra Hallen. Starter den 26 septem-
ber.  

Petanque 
Petanque om onsdagen fra kl.9.30. Banen er ved tennisbanerne  

Krocket 
Krocket foregår om tirsdagen kl.09.00  ca. 12.30 ved tennisba-
nerne.  

Vel mødt!    

Bent Larsen og Ivan Nielsen  fra RIF  
deltager i danmarksmesterskaberne i kroket  

-  se resultaterne på hjemmesiden: www.rolfsted- if.dk 

http://www.rolfsted-if.dk
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Discoteker i Rolfhallen     

28.09   DISCOTEK X-RAY   

26.10   DISCOTEK SANTA MARIA   

24.11   DISCOTEK X-RAY   

01.12   julefrokost Hapela Dance Band   

26.12   DISCOTEK SANTA MARIA 
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www.oerbaektrae.dk   - info.oerbaek@stark.dk 

MAARE  BYVEJ 13 -  5853 ØRBÆK -  TLF. 65 98 13 91 -  FAX 65 98 21 19 

http://www.oerbaektrae.dk
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RI F s Venner afholder sidste fredag i m åneden et diskotek, 
som er besøgt af mellem 600 og 1000 unge og festglade 
mennesker.   

RI F s Venner er det økonom iske grundlag for, at vi kan drive 
en idrætsforening som RI F. Derfor er det nødvendigt at RI F s 
Venner kan afholde nogle arrangementer som indtægtskilde.  

Vi lægger vægt på, at det er trygt og sikkert for de unge 
mennesker at komme til halbal i Rolfhallen. Derfor har vi et 
korps af professionelle, som skal holde ro og orden.   

Desuden har vi altid mellem 10 og 12 Rødtrøjer . Det er 
lokale folk, som har opgaven, at være servicepersonale. Det 
vil sige, hjælpe med til at alle har det trygt og godt, over-
våge nødudgange, føre opsyn med de unge, og sørge for at 
ingen lades alene, hvis der skulle ske uheld.  

Tjansen starter lidt før kl. 21 om fredagen og slutter lige ef-
ter kl. 02, når festen slutter.  

Vi har brug for at flere melder sig til korpset, så det ikke er 
de samme, der skal bruges hver gang.  

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe RI F og RI F s Venner 
et par gange i løbet af året, kan du kontakte støttefor-
eningen (se bagest i bladet).  

Vi har brug for dig!   



Rolfsted Idrætsforening 

                        RIF -  for krop og sjæl             18 

 



Rolfsted Idrætsforening 

RIF -  for krop og sjæl 

 

19 

Harevænget 4 
5863 Ferritslev 
Fax 6598 1903 
E-mail: 
taxi@ferritslev- taxi.dk

  

4-8 personers vogne 
Alm. Taxikørsel 
Kørestoletransport 
Skole / institutionskørsel 
Kørsel til læge 
Selskabskørsel  

FERRITSLEV 

65 98 11 22 
Flemming Jensen  
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Rolfsted Håndbold - kampplan for hjemmekampe i Rolfhallen.      

Rolfhallen  Søndag 21/10-2007.    
10.45 Pige Puslinge Rolfsted IF - BR 66 Langeskov 
11.30 Drenge Puslinge Rolfsted IF - Østfyns HK - 2 
12.15 Dame Junior Rolfsted IF - Hindsholm HF 
13.00 Herre serie 3 Rolfsted IF - Nr. Lyndelse Søby 
14.00 Dame serie 3 Rolfsted IF - Hindsholm HF 
15.00 Herre serie 4 Rolfsted IF - Hindsholm HF      

Rolfhallen  Søndag 28/10-2007.    
10.45 Pige Puslinge Rolfsted IF - Vindinge BK 
11.30 Dame Junior Rolfsted IF - Rudkøbing HK - 2 
12.15 Dame Serie 4 Rolfsted IF - Vindinge BK 
13.00 Herre serie 3 Rolfsted IF - Rudkøbing HK - 2 
14.00 Dame serie 3 Rolfsted IF - SUS Håndbold 
15.00 Herre serie 4 Rolfsted IF - Vindinge BK      

Rolfhallen  Søndag 18/11-2007.    
10.45 Pige Puslinge Rolfsted IF - SH Svendborg - 2 
11.30 Drenge Puslinge Rolfsted IF - Fjorager IF 
12.15 Dame Junior Rolfsted IF - Munkebo HK 
13.00 Herre serie 3 Rolfsted IF - Kølstrup-Rynkeby 
14.00 Dame serie 3 Rolfsted IF - Kølstrup-Rynkeby 
15.00 Herre serie 4 Rolfsted IF - Østfyns HK 

Håndbold 

Kom og hep på RIF 
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Håndbold 

Drenge Puslinge.

  

Vi har lige fået startet et Puslinge drenge hold op her efter sommerferien. 
Det er bare dejligt, at der kommer 8-9 drenge og træner 
en gang om ugen, 
så jeg som træner vil opfordre til, at hvis der er flere fri-
ske drenge i årgang 95--96, der kunne tænke sig at prø-
ve at spille håndbold så skulle I kigge indenfor i Rolfhal-
len  

Torsdag kl 16.00 - 17.00.   

Med venlig Hilsen 
Puslinge drenge og deres træner 
Yderlige oplysninger kan fås hos  
Henrik Broe på tlf. 65972020 / 20434882       

Rolfhallen  Søndag 25/11-2007.    
10.45 Pige Puslinge Rolfsted IF - Østfyns HK 
11.30 Herre serie 3 Rolfsted IF - Herrested GIF      

Rolfhallen  Tirsdag 4/12-2007.    
16:30 Pige Puslinge Rolfsted IF - Kølstrup-Rynkeby - 1 
20:45 Herre serie 3 Rolfsted IF - Østfyns HK - 1      

Rolfhallen  Søndag 16/12-2007.    
10.45 Pige Puslinge Rolfsted IF - SUS Håndbold  
11.30 Drenge Puslinge Rolfsted IF - SUS Håndbold - 1 
12.15 Dame serie 4 Rolfsted IF - Stenstrup GF - 1 
13.00 Herre serie 3 Rolfsted IF - Sdr. Nærå IF 
14.00 Dame serie 3 Rolfsted IF - Langtved SGIF 
15.00 Herre serie 4 Rolfsted IF - Stige HK - 2 
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Håndbold 

Dame Senior.

  

Så kom vi godt i gang med den nye sæson 2007/2008.  

Vi er startet godt op og der møder mange spillere  nye som gamle  til 
træning, så vi håber på, at vi kunne lave to gode damehold.  

Vi har været i Nr. Lyndelse og spille en enkelt træningskamp, som vi kun-
ne have vundet, men de berømte marginaler var desværre ikke på vores 
side.  

I weekenden den 8./9. september tog vi til Gråsten for at deltage i et stort 
stævne. Vi spillede 4 kampe om lørdagen mod nogle serie 1 og serie 2 
hold. Den første kamp skulle vi have vundet. Vi førte det meste af kam-
pen, men formåede ikke at lukke den til sidst.  

Herefter mødte vi et serie 1 hold. Det gik godt i første halvleg, men så 
satte de tempoet op i anden halvleg og løb fra os. I kamp nr. 3 kom vi 
godt fra start og førte fra ende til anden.  

Vi vandt kampen på grund af godt spil og en god fightervilje fra spillerne. 
Kamp nr. 4 er der ikke meget at skrive om  vi var trætte!!  

Om aftenen var der fest med god mad og godt selskab. Under festen fik vi 
at vide, at vi ikke skulle spille kampe om søndagen på grund af vores re-
sultater. Det var vi noget utilfredse med og det vil der blive klaget over. 
Men herudover var det en god tur, på trods af de sportslige resultater.  

Forinden turneringsopstarten skal vi spille kamp i landspokalen den 18. 
september ude mod Højby. Herudover har vi arrangeret en træningslør-
dag, den 22, september med træning om formiddagen og et par kampe 
om eftermiddagen.     

Vi håber på en god sæson.  

Hilsen Erik og John. 
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Håndbold 

Herre Senior.

   

Ja så er herrerne endelig kommet i gang med at træne, og måske er vi også 
kommet for sent i gang. Det må tiden vise, men vi har kun 1 måned til at blive 
klar i. Så dette bliver en hård omgang. 
Men vi er meget glade, for vi er blevet mange spillere ja vi er lige nu 22 spil-
lere, og der er flere i vente. 
Jeg vil ved samme lejlighed byde nye som gamle spillere velkommen til den-
ne sæson. 
Det er kanon at være så mange spillere at vi kan spille på 2 mål, dette kunne 
vi ikke sidste år, da vi ikke var ret mange.  

Vi har spillet 1 trænings kamp mod BR 66 og denne vandt vi med 5 mål. ( 28 
 23 ). 

Denne kamp viste at vi har langt endnu, med at få de nye og gamle spillere 
ind i deres løbe baner igen. 
Men de har da modtaget dem alle sammen på skrift, så de har fået lektier for 
hjemme nu. (HOLD LIGE ØJE MED OM DE LÆSER PÅ DEM ) .  

Da dette er meget vigtigt, hvis vi skal gøre os håb om at rykke op i serie 2 til 
næste sæson. 
Dette er nemlig målet med 1. holdet. Men det er så også nødvendigt at alle 
kommer meget til træning og virkelig give den en skalle. For vi har meget at 
lære endnu, specielt opdækningen Kan blive meget bedre. 
Der mangler vi at kunne koncentrere os i en hel kamp. Jeg her også efterly-
ser mere gåpåmod, og ansvar fra alle spillere. 
Unge som gamle.

  

2. holdet skulle meget gerne blive placeret i den gode halvdel af deres ræk-
ke, og dette må også være muligt, når man ser på de spillere der er til rådig-
hed.  

Herrerne træner disse dage. 
Tirsdage kl. 20.30 -22.00

 

Torsdage kl. 19.00  20.30 

  

Med venlig hilsen. 
Cliff Ratgen Christensen.
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LILLEPUTPIGE OG PUSLINGE PIGE.

 

Så er en ny håndboldsæson endelig gået i gang igen. Dejligt.  

Vi var to nye trænere der skulle starte puslinge pige op, og vi var da meget 
spændte for at se hvor mange spillere der ville dukke op. 
Vi blev meget positive der var 15 glade piger den første træningseftermiddag. 
15 piger med en stor lyst til at lære en masse ting om håndboldspillet.  

Søndag d. 26-8 afholdt vi et venindestævne oppe i Rolfhallen i håb om at vi 
kunne blive spillere nok til to hold. Denne dag kom der desværre ikke ret man-
ge nye ansigter, men vi havde en rigtig god dag med masser at træning.  

Heldigvis kom der en del nye allerede tirsdagen efter, og det varmede i trup-
pen. Nu er vi så mange spillere at der er blevet både et lilleputpige og et pus-
linge pige endda med 11 spillere på hvert hold. Det er rigtig dejligt at havde 
sådan en flok piger.  

Vi har været så heldige at få tilknyttet et par piger fra vores juniorhold, og det 
er rart at have et par ekstra hænder til at hjælpe, især fordi der er så mange 
nye.  

Alle pigerne gør det rigtig godt, de er lærenemme og meget interesseret i at 
lære en masse ting.  

Søndag d. 23 september havde vi lavet et lille stævne hvor begge hold gerne 
skulle i kamp et par gange.  

Turneringen starter snart og for lilleputterne er der fire stævner før jul og fire 
efter jul. Puslingene skal spille kamp næsten hver søndag.  

Selv om vi er mange, er der altid plads til endnu flere, så hvis der er nogle i 
årgangene 98  97  96  95,  der har lyst til at spille håndbold så kom endelig 
op i Rolfhallen.  

Vi træner tirsdag kl. 16.00  17.30 
                Torsdag kl. 15.00  16.00  

Hvis der er nogle spørgsmål ang. dette så kan man henvende sig til  
Dorte Jakobsen, Ådalen 35, 65981898 / 28301898 

Håndbold 



Rolfsted Idrætsforening 

RIF -  for krop og sjæl 

 

25 

Håndbold 

Dame Junior

  

Holdet består af 11 humørfyldte spillere, som alle yder en god indsats til træ-
ning.  

Der trænes 2 gange om ugen -  
tirsdag kl. 17.30  19.00 og  
torsdag kl. 18.00  19.00.  

Hver torsdag starter vi med løbetræning fra kl. 17.30 (den første gang med 
fnis og pjank), men jeg tror faktisk at pigerne fandt ud af at det ikke var så 
slemt 

  

Vi har spillet en træningskamp mod SUS, som vi desværre tabte 15-20, men 
pigerne spillede godt og fightede sig igennem kampen, men overmagten fra 
nogle ynglinge spillere var for stor  men alt igennem en flot kamp, som vi 
trænere var stolte af indsatsen.  

Træningsindsatsen er desværre gået lidt ned af bakke på det sidste , idet 
lejrskoler,  lektier og fødselsdage, og desværre også nogle skader har påvir-
ket denne. 
Men vi håber at alle snart er klar igen, så vi kan få en god start på turnerin-
gen som starter d. 7 oktober, hvor holdet spiller ude mod Ollerup/Skerninge.   

Turneringen byder også på en tur til Ærø, hvor vi håber på at der er nogle 
forældre der måske vil forsøde turen med et eller andet lækkert, vi kan nyde 
på færgen!  

Vores mål er helt klart at vinde rækken, så vi kan rykke op i den stærke A-
række, som der kommer efter jul, men det kræver en god træningsindsats, 
viljen til at vinde kampene og så spille det flotte spil som pigerne kan.     

Hvis der går nogle damejuniorspillere rundt som ikke spiller håndbold, så 
kom op forbi og se om det er noget for dig  vi bider ikke.  

Vel mødt til en ny sæson 
Jolly Hannesson og Henrik Jakobsen. 
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Ellinge v/ Helle & Lars  
         Åbent man-fre 7-19 lør-søn 8-17  

Telefon: 65981220  

Husk hver dag: frisk morgenbrød  
Kaffe m/ wienerbrød eller smurt rundstykke 

    Hver dag kun: 10.-  
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Rolfsted Minigravning 

Rydning af haver. 

Opgravning af hække og mindre træer. 

Gravning af indkørsler og terrasser. 

Planering af haver. 

TLF: 40801311 
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Nyborg Dyrehospital 
Lyøvej 20 * 5800 Nyborg  

Telefon: 65 31 10 18  

Konsultation efter aftale 
Telefontid: 08:00 -16:00  

e-mail: info@nyborgdyrehospital.dk

 

www.nyborgdyrehospital.dk

  

http://www.nyborgdyrehospital.dk


Rolfsted Idrætsforening 

                        RIF -  for krop og sjæl             30 

I starten af Juli måned blev Rolfsted IF fodboldafdeling  medlem af øens 
hold , som er et samarbejde mellem OB og fynske fodboldklubber. Samar-
bejdet giver klubberne mulighed for at de unge spillere får nogle fodbold-
mæssige oplevelser bl.a. spillerindløb til hjemmekampe, besøg af SAS liga 
spiller mm.  Rolfsted IF er medlemsklub nummer 75.  

Blot 14 dage efter vores nye medlemskab blev vi kontaktet af OB, og fik til-
budt spillerindløb for U9  spillerne til kampen mellem OB-FCK.   

Alle spillere klar til indløb sammen med dagens maskot  i OB trøje  

  

Fodbold 
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Fodbold 

 

Indløbet sammen med OB-spillerne til 14.000 jublende tilskuere.   

I øjeblikket har vi en ansøgning inde ved OB med henblik på at vi får en 
SAS liga spiller ud til af forestå en træning for vores U-hold. 

Indendørs fodbold for U6, U7, U8, U9, starter fredag  2. 
November i Rolfhallen , hvor der er træning fra kl. 16.30 
til 18.00.  
Der trænes hver fredag indtil den 14. december undtagen 
fredag den 30. november.   
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Motionscenter 

Åbent alle ugens dage 05.00  23.00

  

Mot ionscenterets t ilknyt tede instruktører vil være at 
træffe mandag til torsdag i tidsrummet 19.00  20.30  

     RIF Motionscenter er stedet for dig som vil:  

Have øget velvære og livsglæde 
Forbedre din kondition 
Have mere styrke og muskelmasse 
Reducere din kropsvægt   

Lyder det som noget du kunne tænke dig, skal du blot 
kontakte os for at aftale en prøvetime, og så er du allere-
de godt i gang.  

Hos os er der plads til alle  

Er du blevet fristet, så mød op mandag  torsdag aften 
eller kontakt os på 20 29 30 54  



Rolfsted Idrætsforening 

RIF -  for krop og sjæl 

 

33 

Motionscenter 

PRISER 

Kredsløbs- 
området 

Styrketrænings- 
området 

  Periode:  Pris kr

 

         Pensionist

  

 3 mdr     450    300 
 6 mdr     750   520 
  1 år        1200   850  

Tilkøb 1 mdr    160  125 
Tilkøb 2 mdr    300  200  

Der betales 50 kr. i depositum ved køb af adgangskort 
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Gymnastik 

Den danske sommer er forunderlig, og i år valgte vejret desværre ikke at vise 
sig fra den mest varme side. Det kan godt være, at sommeren i lange perio-
der syntes våd og trist, men når alt kommer til alt, så kan vi blot konstatere, 
at månederne som vanligt gik med de sommerlige sysler af enhver slags
trods vejret!  

For en del af de aktive i Idrætsforeningen betød det blandt andet planlæg-
ning og afvikling af sommerfesten i Rolfhallen. Det er et årligt tilbagevenden-
de benarbejde, der gøres fra mange kanter, og det er til alles store tilfredsstil-
lelse, når tingen forløber som ønsket. Igen i år har vi fra gymnastikudvalgets 
side været ganske godt tilfredse med både de mange hjælpende hænder, og 
den gode stemning under arrangementet.  

Traditionen tro afviklede gymnastikafdelingen årets lagkagekonkurrence i to 
afdelinger: børn og voksne. Deltagerne havde lavet meget flotte og kreative 
lagkager. Vi vil hermed gerne benytte lejligheden til at sige tak fordi I har lyst 
til at deltage i denne lille spøg. Det er altid med sommerfugle i maven, at vi 
afventer antallet af deltagere, og det har vist sig, at vi aldrig har været ude af 
stand til at sælge rub og stub af de dejlige kager. Måske der næste år kunne 
blive lidt flere deltagere i børnekonkurrencen ? Så ville vi også dér kunne få 
lidt spænding om pladserne.  

Ved børnenes forårsafslutning i marts 2007, påbegyndte deltagerne en 
menneske planche, der skulle vise sig at være en sjov udsmykning under 

sommerfesten. Et 1 meter bredt og 50 meter langt kunstværk, der viste hele 
familien RIF var med til at pynte væggene i Rolfhallen under festlighederne. 

Det var sjovt at lave, og det var underholdende at se kunstnerne søge de-
res helt eget lille hjørne af kunstværket, da det var hængt op. Så det er helt 
sikkert en type aktivitet vi vil prøve igen en anden gang!  

Med et spirende efterår begynder aktiviteterne i gymnastikafdelingens regi. I 
år tilbyder vi en række af hold for hele familien, så vi håber, at det vil være 
med til at inspirere alle generationer til at få rørt musklerne ved en ugentlig 
omgang motion.  Vores sæsonfolder kan fortsat findes på RIF s hjemmeside. 
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Gymnastik 

Igen i år fastholdes det, at de første fire uger på holdene er kontingent frie. 
Det giver mulighed for at afprøve nye hold, eller måske blot teste om man 
overhovedet har lyst til at tilbringe en time eller to i gymnastiksalen. Det har 
vist sig, at der er mange der benytter sig af denne mulighed. Derfor er det 
endnu for tidligt at sætte deltagerantal på de enkelte hold, men der er ingen 
tvivl om, at alle hold har haft en meget, meget fin opstart. Så vi er fulde af 
fortrøstning for den kommende sæson. Det er en fornøjelse af gense de 
mange kendte ansigter, og det er mindst lige så glædeligt at se de mange 
nye ansigter, der hver sæson kommer til. Det er vigtigt for os at se, at gym-
nastikafdelingen er et godt alternativ til sofaen! Den eneste måde vi kan 
måle det på er på deltagernes antal, deres smil, deres svedige pander og 
ikke mindst deres lyst til at give vores frivillige ledere det modspil, der er så 
vigtig for alle parter.   

Apropos frivillige ledere! Der har i de seneste måneder været meget snak i 
pressen omkring idrætsforeningernes evige jagt efter denne type at menne-
sker. Det er en stor opgave at finde ledere og hjælpetrænere til holdene. 
Der bliver ledt og søgt i alle retninger, for at undgå at hold må nedlægges 
på grund af manglende lederkræfter. I år har vi været heldige, at nye ledere 
har meldt sig under fanerne med ganske kort varsel, og det sammenholdt 
med, at flere ledere har påtaget sig ansvaret med mere end eet hold gør, at 
vi kan starte alle hold med grobund i det godt og entusiastisk lederteam. 
Det er vi fra udvalgets side glade for, og vi håber at gymnasterne også for-
nemmer denne positive indfaldsvinkel.  

Skulle du have lyst til at blive frivillig leder eller måske bare give en hjæl-
pende hånd i ny og næ, så er du velkommen til at kontakte enten medlem-
merne af gymnastikudvalget eller den frivillige leder på netop dit hold for 
yderligere information.   

Vi ønsker alle en god sæson 2007/2008!  

Gymnastikudvalget 
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Fasanvej 31  5863 Ferritslev  www.hanghoi.dk  

Tlf. 65982229  Fax 65981169  Email: hanghoi@hanghoi.dk 

Alt i knive  
Knive og sakse slibes 

www.rolfstedvinduer.dk 

http://www.hanghoi.dk
http://www.rolfstedvinduer.dk
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Idrætsforeningen

 

Telefon  E-mail 
Jens Pedersen  6597 2404  jbms@mail.dk 
Lasse Fredslund   62241717 
Peter Rasmussen  6595 7776  pr@baden- jensen.dk 
Susanne Skyttegaard 6598 2446  rolfsted@c.dk 
Ernst Jørgensen  6598 2230  lundsbjergvej_69@yahoo.com  

Støtteforeningen

 

Telefon  E-mail 
Claus B. Andersen  6598 1225  anni.borup@privat.dk  
Alex Greve   6598 2042  a.greve@pc.dk 
Anders Rusbjerg  6597 2442 
Klaus Brylle   6598 2602  
Sten Frederiksen  6599 3609  sten.frederiksen@pc.dk 
Poul Erik Greve  6598 2514 
Helle Ludvigsen  6599 4060  helle.l.ludvigsen@mail.dk  

Badminton

   

Telefon  E-mail 
Willi Hansen   6598 2112  hansenwilli@hotmail.com 
Kirsten Hansen  6598 2112  Kirstenkirt@hotmail.com  
Søren Andreasen  6535 3176   
Thomas Knudsen  6598 2036  

Fodbold

   

Telefon  E-mail 
Carsten Degnemark 6598 2696  cdl@odense.dk 
Richard Hansen  6598 1525  nyborg@skousen.dk 
Stig Nielsen   6598 2680  skn@pc.dk 
Michael Knudsen  6598 2616  tvevad@lite.dk 
Kenneth Christensen 6598 2554  storm@jay.net  

Håndbold

   

Telefon  E-mail 
Henrik Jakobsen  6598 1898  hj@dot.dk 
Henrik Broe   6597 2020  hkbroe@mail.dk 
Dorthe Jakobsen  6598 1898 
Ulla Jensen   6598 2816  

Gymnastik

   

Telefon  E-mail 
Bodil Schaap  6598 1270 
Britta Martinussen  6598 1892 
Iben Bech   6598 2414 
Anne Marie Winther 6598 1556 
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Tennis

   

Telefon  E-mail 
Jens Stokholm  6597 2089  Jens.Stokholm@coop.dk 
Klaus Jensen  6598 2080  klausj@mail.dk  

Motionsklubben

  

Telefon  E-mail 
Arne Andersen  2029 3054  a.c.andersen@post.tele.dk 
Birthe Andersen  6598 1959  a.c.andersen@post.tele.dk 
Lars Peter Madsen  6611 8601  lpm@get2net.dk 
Peter Rasmussen  6595 7776  pr@baden- jensen.dk 
Thomas Hofstedt  2020 0888  tni@tdc.dk  

Senioridræt

  

Telefon  E-mail 
Ove Andersen  6598 1397 
Nanny Gitz   6598 1373 
Gitte Møller Pedersen 6598 1389 
Willi Hansen   6598 2112  hansenwilli@hotmail.com  

Rolfhallen

   

Telefon  E-mail 
Henning Grønbæk  6598 2346  henningoghanne@mail.dk  
Ejgil Bjørnskov  6261 8810  lille.bjoern@mail.tele.dk 
Ulrich Nielsen  6599 3085  ulrich-nielsen@ofir.dk 
Birgitte Pedersen  6597 2404  jbms@mail.dk 
Peter Rasmussen  6595 7776  pr@baden- jensen.dk   

Rolfhallens Cafeteria  6598 1562  

Rolfhallens Klublokale  6598 1234 

Tak til Rikke! -  Velkommen til Jannik og Louise!  

Rikke Christensen ønskede at stoppe som uddeler af 
RIF-bladet pr. 31.8. Vi siger Rikke mange tak for ind-
satsen. 
Jannik og Louise Skyttegaard overtager nu denne vigti-
ge post. Vi ser frem til et godt samarbejde.  

RIF Redaktionen 
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OK Kontokortet gi´r: 
   - Nem og hurtig tankning. 
   - Personlig sikkerhedskode. 
   - Specifikation af benzinkøb. 
   - Og ikke mindst rentefri kredit.

                                                                                                         

OK 
                       - altid billigere benzin. 

Frisk brød alle dage fra kl. 7.00 

Brødudsalg 


