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Siden sidste udgivelse af RIF-bladet har der været stor aktivitet i 
hovedbestyrelsen og de mange sportslige udvalg og idrætsgrene.   

I september måned var hovedbestyrelsen repræsenteret ved foreningsmessen 
i Ferritslev, sammen med de sportslige udvalg. RIF fik vist og fortalt om 
mulighederne ved at dyrke idræt og udover dette blev der snakket på tværs af 
alle de øvrige foreninger i Ferritslev/Rolfsted. Et udbytterigt arrangement.   

I oktober måned var der borgermøde på Rolfsted Skole, og Peter Rasmussen 
fortalte om nødvendigheden for befolkningens opbakning til 
idrætsforeningen. Borgermødet var velbesøgt, og alle de kulturelle tilbud, 
incl. ønsker om yderligere byggegrunde og nytilflyttere blev ivrigt 
debatteret. Alle var enige om nødvendigheden af Idrætsforeningens 
bevarelse for hele området.  

Endelig har hovedbestyrelsen haft nogle udbytterige møder med de 
sportslige udvalg, for en snak omkring situationen lige nu, de største 
udfordringer, og deres syn på fremtiden. Også disse møder har været gode. 
Hovedbestyrelsen fik det indtryk, at der er godt gang i alle afdelingerne, og 
mange medlemmer. Især håndbold og gymnastik og motionscentret har stor 
fremgang, men også i de yngste årgange i fodbold, sker der noget. 
Badminton er kommet med efter en svær start på vintersæsonen. Det ser godt 
ud for fremtiden i RIF.  
Når vi taler om fremtiden, er vi også nødt til at sige, at uden de mange 
frivillige ledere, hjælpere, og trænere var RIF ingenting. Der skal fortsat lyde 
en stor tak til alle, der yder en lille eller stor indsats i foreningen. Vi har 
fortsat brug for jer, og hovedbestyrelsen håber, at også nye i klubben vil yde 
en indsats, når vi kommer og spørger om lidt hjælp til sommerfest, 
diskoteker, julefrokosten, de sportslige idrætsgrene og øvrige opgaver. Alle 
frivillige hjælpere i klubben kan se frem til den årlige medhjælperfest, som 
afholdes den  
8. marts. 
Til sidst vil hovedbestyrelsen ønske alle medlemmer, forældre og 
samarbejdspartnere en rigtig god jul, og et godt nytår.    

Hovedbestyrelsen 
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RIF har søgt om midler hos Marius Pedersen Fonden, til indkøb af nye 
bander til brug ved indendørs fodbold i hallen. 
Som det kan ses på billederne, blev vores ansøgning vel modtaget hos 
Marius Pedersen Fonden. 
Vi vil herigennem gerne sige Marius Pedersen Fonden mange tak for 
støtten til banderne, som vi havde hårdt brug for, da de gamle var meget 
nedslidte efter mange års brug.   

Jens Pedersen 
Formand  

Hovedbestyrelsen 

HUSK!!!!  
Generalforsamling i RIF foregår den 29. januar 2008 kl. 19.30  
i Rolfhallens Cafeteria.  
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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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Som du måske har hørt er det ikke lykkedes at finde ny 
forpagter til Rolfhallens Selskabslokaler. Derfor har vi fundet på 
noget helt andet.  

Vi åbner simpelthen     
Rolfhallens Selskabslokaler    

for udlejning, på samme måde som et forsamlingshus.  

Vi forestiller os, at man kan leje enten den lille eller store sal 
(eller begge) med eller uden køkkenfaciliteter, som man nu har 
lyst til. 
Det vil sige, at man kan vælge at bestille maden hvor man har 
lyst eller leje køkkenet og selv lave maden her 

  

er det ikke smart?  

Booking af lokalerne 
sker via Halinspektør Mia på telefon 65 98 15 62. 
Vi vil i nærmeste fremtid rette vores hjemmeside - 
www.rolfhallen.dk

 

- , så man kan se priser, lejebetingelser og 
følge med i udlejningen her.    

Det hele starter så hurtigt som muligt efter 1. dec. 2007, hvor 
nuværende forpagtningsaftale udløber.   

Rolfhallen 

http://www.rolfhallen.dk
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Rolfhallen 

I efterårsferien fik vi lavet en TOTAL rengøring af halgulvet. Det blev 
rigtig godt. Nu skal vi se om det efterfølgende er muligt at holde gulvet 
pænt med nogle nye rengøringsprodukter. 
Der er flere ting, som er hårdt ved gulvet bl.a. Halfesterne (men dem 
vil vi jo gerne beholde aht. vores unge mennesker) og harpiks i 
forbindelse med håndbold. Specielt harpiks er meget vanskeligt at 
fjerne, og derfor har vi besluttet, at der fremover  

kun må benyttes harpiks, der er vandopløseligt.  

Vi håber det vil blive respekteret, det er jo trods alt til vores fælles 
bedste.  

På grund af de endnu noget usikre tilsagn om økonomisk hjælp til 
renovering af det flade tag over Selskabslokalerne, er dette arbejde 
udskudt, men forhåbentlig kun til næste år. Ligeledes håber vi at få 
hele Cafeteria facaden renoveret næste år.  

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.  

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 undertegnede. Vi kunne godt 
bruge en person, der er praktisk orienteret (bygninger eller regnskab), 
og en der er god til at skrive referater.  

Henning Grønbæk 
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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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Badminton 

I badmintonafdelingen går tingene stille og roligt. Antallet af 
børn er lidt stigende. Vi har nu 18 stk. Det betyder dog ikke, at 
alt er optimalt. Vi træner kun om mandagen. Hveranden uge 
træner John Isalin, og den anden uge har vi Erik Vithen og Ebbe 
Christensen til at hjælpe. De suger rigtig meget til sig fra John. 
Det er vi rigtig glade for. Turneringen er kommet i gang og i år 
foregår det som en lille turnering hver gang. Det betyder, at 
der ikke skal køres så mange gange, og børnene får flere 
kampe hver gang, de kommer ud.   

Baneudlejningen går bedre nu. Der er kun 2 baner tilbage 
mandag aften fra 21-22. Måske kunne folk tænke på, at 
sæsonen faktisk starter 1.9.07 ! Der er rigtig mange, som først 
har bestilt baner den sidste måned.  

Til sidst vil vi gerne her allerede nu melde ud, at Willi og 
undertegnede ikke fortsætter arbejdet i udvalget efter næste 
sæson. Var der ikke nogen, som kunne tænke sig at overtage 
dette arbejde?  

Jeg skal nok være behjælpelig med opstart.    

Når man betaler sit kontingent, så husk at opgive navn og 
medlemsnr. - især når der betales over netbank.    

På udvalgets vegne  
Kirsten Hansen 
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Senioridræt 

Senioridrætten er kommet rigtig godt i gang, og der er rigtig mange, 
som møder op hver gang.  

Der er 56 tilmeldte, og de hygger sig hver mandag med 
opvarmning, gymnastik, badminton, hockey og billard.   

Er du ikke aktiv, kan du bare møde op og deltage i det sociale 
samvær, såsom kortspil.  

Hvis du synes, at det er noget for dig at være med, er du hjertelig 
velkommen. Det er sundt at bevæge sig, og det er hyggeligt at 
træffe nye mennesker og få et godt socialt samvær.  

Vi slutter af med kaffe og en sang.  

Nyt Nyt. Nu er det også muligt at spille indendørs petanque.  
Vi har anskaffet et sæt, så det er muligt at spille dette 
spændende spil indendørs.  

Som nævnt er der mange muligheder for at blive rørt.  

Du kan kontakte følgende hvis du er interesseret i at deltage.   

Ove Andersen 
Gitte Møller Pedersen 

Nanny Gitz   
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Discoteker i Rolfhallen       

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, 
overvåge 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 efter 
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 
støtteforeningen (se bagest i bladet).  

Vi har brug for dig!   
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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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Håndbold 

Mini-mini 4  8 år  

Så er vi kommet godt i gang, og hvor er det dejligt at se så mange 
glade og engagerede børn. Lige nu er vi 29 børn i alderen 4-8 år, 
men vi kunne godt bruge lidt flere fra  
1. klasse.   

Vi er startet med at skulle have lidt føling med bolden - for de 
mindste gælder det om blot at lære at kaste og gribe, og for de ældre 
drejer det sig mere om en spilbetonet træning. Men vi glemmer ikke 
legen med bolden og hinanden. Kamptræningen skal nok komme, 
når vi skal ud og spille, og det skal vi den 24. november, hvor vi 
tager afsted med 4 hold.  

Jeg vil gerne have lov til at sige tak til alle de forældre, som vi 
trækker på under træningen, for med kun 2 trænere mangler vi hele 
tiden nogle ekstra hænder. Vi kunne godt bruge 2 faste hjælpere, og 
har derfor brug for dig!    

P.S. Juleafslutningen bliver den 16. december, hvor vi tager ned på 
GOG´s hjemmebane og ser herrehåndboldkampen mellem GOG 

 

Århus GF.  

Hilsen John og Peder 
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Håndbold 

Herre Senior

  
Serie 3.

 
Vi er nu kommet godt i gang med sæsonen, og det går, som det skal . 
Der er et stort fremmøde til træning, ca. 20-24 spillere pr. gang, så det er 
kanon.  

Vi har på dette hold spillet 4 kampe, og vundet dem alle sammen. 
Vi startede ude mod DSIO og vandt 19-16, så hjemme mod Nr. Lyndelse 
som blev vundet med 24-10. Den næste kamp var igen hjemme, denne gang 
mod Rudkøbing, som vi vandt med 18-14 og i søndags blev det til en udesejr 
mod Kerteminde på 28-22.  

Desværre er vi nu ramt af skader og afbud til den vigtige kamp mod Nyborg, 
som ligger nr. 3 i puljen. Dette bliver en meget svær kamp, men vi tror på 
det. Vi håber, at vi kan ligge helt i toppen af rækken til jul, da dette er målet 
for dette hold. 
Vi skal spille Fynske Cup mod Herys serie 1 hold torsdag d. 22/11 kl. 19.15 
hjemme.             

Serie 4.

 

Dette hold består af ca. 20 spillere og det er jo helt vildt. De har klaret sig 
rigtigt godt, hvor det er blevet til 3 sejre og 1 knebent nederlag til Kerteminde 
med 3 mål, dette sker ikke to gange. 
Det er dejligt at se så mange nye spillere i år, som gør alt dette muligt, må 
alle blive ved. 
Holdet har store muligheder i at komme til at ligge i toppen af deres række 
også, og dette må blive målet for dette hold. 
Det kræver dog at alle står til Henrik Broe s rådighed, ved samme lejlighed vil 
jeg sig ham 1000 tak for hjælpen til herre serie 4.  

Må alle få en dejlig jul og et kanon nytår. 
Skulle i kede jer, så kør en tur til Nybølle, Assensvej 131 og se et Julepyntet 
hus med lys.  

Cliff Christensen  
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Håndbold 

Dame Junior

 
I skrivende stund har holdet spillet 4 kampe i turneringen, hvor de alle er 
vundet, og vi må nok erkende, at vi skulle have spillet i en række højere, men 
den kommer vi op i efter jul.  

Sidste kamp ude mod SUS blev en ren gyser  hver gang vi var kommet foran 
med et par mål, kom SUS op igen og de kunne faktisk have bragt sig foran på 
straffe, men Jeanette i målet valgte at gribe spilleren ud, og så havde vi 
bolden. Da der manglede 10 sekunder af kampen og stillingen var 18-18, 
fightede Michelle sig igennem på stregen med 3 spillere hængende omkring 
sig, og vi fik straffe. Nu var spørgsmålet så bare, hvem der havde nerver til at 
skyde  det havde Nanna, som scorede sikkert, og vi vandt kampen 19-18, 
men vi må indrømme, at det nok ikke var vores bedste kamp, vi har spillet, 
men 2 point kom ind på vores konto.  

Holdet deltager i år i en Ungdomspokalturnering, hvor der er hold med helt 
oppe fra  
Juniordivisionen. Vores første kamp blev mod Tved, som desværre er fra 
vores egen række, men det viste sig hurtigt i kampen at Tved var et meget 
stærkt hold, som også skulle have spillet i en højere række. Vi havde store 
problemer med deres meget fysisk stærke stregspiller, som gang på gang rev 
sig løs og scorede, men som halvlegen skred fremad, begyndte vi så småt at 
få et lille overtag, baseret på et meget flot angrebsspil og mange flotte 
redninger i målet, hvilket resulterede i stillingen 11-10 til os i pausen. Anden 
halvleg fortsatte vi det flotte angrebsspil  vi havde fået styr på forsvaret, og en 
fantastisk indsats i målet af Jeanette (redningsprocent på 53). Samtidig blev 
vores løbeture og koncentrerede træning belønnet, idet vi vandt kampen med 
22-18.  Tak for den store opbakning fra forældrene  det er fedt, at vi kan høre 
jer 

  

Næste pokalkamp bliver hjemme mod Odense HF, som er det absolutte 
tophold i Eliterækken, hvor de har vundet alle deres kampe, så det bliver 
spændende at se, om vi kan skabe sensationen, men det kræver at alle 
rammer dagen. Tidspunktet for kampen er ikke fastlagt p.t., men vi håber igen 
på stor opbakning fra heppekoret .  

Vi træner fortsat tirsdag 17.30  19.00 og torsdag 18.00  19.00, så hvis der er 
nogen, der har lyst til at spille håndbold, så kom op og kig.  

Sportslig hilsen  
Henrik Jakobsen. 
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Håndbold 

Puslinge Drenge

 
I starten af sæsonen var der 8-9 drenge, der startede holdet op. Nu er de oppe 
på en 12-13 stykker til træning  flot . 
De første turneringskampe er også spillet, desværre uden nogen sejre endnu, 
men de kommer.  
Holdet består af mange nye spillere, som ikke har spillet håndbold før, men 
talentet er der, så det er bare om at klø på til træningen, som er udvidet til 2 
gange om ugen nu, nemlig onsdag fra kl. 16.30  17.30 og torsdag fra kl. 
16.00  17.00.  

Jolly Hannesson.  

Lilleput Piger

 

Så er sæsonen godt i gang. Vi er ca. 10 spillere til træning hver gang, og det er 
bare dejligt.  For nogle af de nyoprykkede var det en stor omvæltning at 
komme til at spille på den store bane, men de er lærenemme og klør virkelig 
på. Nu er det intet problem. 
Vi har været til et par stævner inden turneringen skulle starte op, og de er bare 
blevet bedre gang for gang.  Det første turneringsstævne vi var til, var i 
Nyborg. 
Vi spillede to kampe og den første vandt vi overlegent 11  2. Den næste tabte 
vi desværre 1  2. Men alt i alt en rigtig god dag.  P.t. ligger vi nr. 5. Lørdag d. 
10 skal vi til Langeskov og spille stævne nr. 2. Forhåbentlig kæmper vi os til to 
sejre derovre.  

Vi træner sammen med puslinge pige holdet, men gør meget ud af at dele os 
op i to ender, så vi kan få en mere målrettet træning. Vi træner  næsten de 
samme ting med begge hold. Vi trænere er meget imponeret over, hvor hurtigt 
pigerne er til at suge til sig, så derfor er vi allerede begyndt at træne små 
systemer, og forskellige finter.  Der er altid plads til et grin, i vores 
træningstime. Hvilket er umuligt andet, for det er bare en flok humørbomber at 
have med at gøre. Vi glæder os i hvert fald til hver en træningstime.  

Hvis der stadig går nogen rundt derude med måske en lille håndboldspiller i 
maven, så kig endelig op i hallen til os. Vi træner tirsdag kl. 16.00  17.30 og 
torsdag kl. 15.00  16.00. I er også velkommen til at kontakte Dorte Jakobsen.  

Håndboldhilsner  
Thorbjørn og Dorte 
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Håndbold 

Puslinge Pige

 
10 piger udgør p.t. vores puslinge pige hold i klubben. Vi er kommet rigtig 
godt fra start i turneringen. Vi har indtil videre spillet 4 kampe, og har vundet 
dem alle. Vi ligger desværre kun på en anden plads i puljen, men nr. 1 har jo 
heller ikke mødt os endnu . Holdet har et rigtig godt forsvar, og nu 
begynder angrebsspillet også at ligne noget rigtigt. Vores målmand Kirstine 
står rigtig godt i målet, så alt i alt syntes vi bare, det går rigtig godt.  

Vi syntes virkelig vi kan se, at de udvikler sig i den rigtige retning.  

Vores træning består af en masse, for mange af dem, helt nye ting. 
Vi øver meget presspil og indspil til streg. Vi øver systemer og løbebaner. Vi 
arbejder hele tiden med vores forsvar, samt kører målmandstræning.   

Pigerne maser bare på, og de vil rigtig gerne lære noget nyt hele tiden. 
Sommetider må vi to trænere slå bak, for vi mener, at det er vigtigt at tingene 
sidder fast, før man skal lære noget nyt. Det er pigerne ikke altid enig med os 
i.  

Vi er lige begyndt at sælge målaktier for holdet. De koster 1. kr. pr mål holdet 
scorer i turneringen. Pengene skal gå til en afsluttende håndboldtur, når 
sæsonen er slut.   

Vi træner tirsdag kl. 16.00  17.30 og torsdag kl. 15.00  16.00, så hvis der 
stadig er nogen, der kunne havde lyst til at prøve håndboldspillet så kig op, 
eller kontakt Dorte.  

Håndboldhilsner Thorbjørn og Dorte. 
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Håndbold  

Dame Senior

 
Som tidligere nævnt er vi i år i gang med et generationsskifte på dame serie 3. 
Vi indledte med lidt problemer i den første kamp, men har efterfølgende vist 
gode takter og et bedre og bedre sammenspil. Første kamp var mod Hjulby, 
som vi tabte, men i de efterfølgende kampe mod SUS og Kerteminde har vi 
fået gang i kontrafasen og lavet mange mål.  

Dame serie 4 har haft en svær start. Der har været mange skader og en del 
afbud til kampene, så det har været lidt vanskeligt at kunne stille hold. 
Samtidig er der ikke meldt ret mange hold til rækken, hvorfor der ikke er så 
mange turneringskampe. Men holdet skal nok komme efter det og spille noget 
god håndbold.  

For så vidt angår træningsindsatsen, så har den været rigtig god i år. Vi ligger 
gennemsnitligt med 15-20 spillere til træning hver gang. Det er rigtig godt!  så 
piger, blive ved med det.  

Vi håber begge, at det gode humør og spillelysten fortsætter, så skal vi nok 
ende ud med en fornuftig placering for begge hold inden julepausen.  

Hilsen Erik og John  

Se resultater på www.infosport.dk 

http://www.infosport.dk
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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
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Fodbold  

Vi har i efteråret været tilmeldt med vores U7 ,U8 og U9 hold, og de har klaret 
sig fint gennem turneringerne.  

Foldboldsæsonen for udendørs fodbold sluttede i uge 41, hvor der blev holdt 
fælles afslutning for alle ungdomsspillerne.  
Træningen var lidt anderledes end normalt, da der blev lavet mix hold 
bestående af børn og forældre. Vi sluttede med en kamp mellem forældre og 
børn, og  gik derefter op i cafeteriet, hvor der var sodavand, pølser og slik til 
alle børnene. 
Vi havde inviteret en hemmelig gæst som var OB s maskot Victor. 
Victor krammede børn og skrev autografer. 
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Fodbold 

Vi arbejder forsat sammen med FBU konsulent  Niels Nielsen og  er pt. i gang 
med at udarbejde en årsplan for fodboldafdelingens arbejde. 
I forbindelse med vores samarbejde i øens hold, hvor vi er klub nummer 75, er 
vi blevet hyldet på Odense stadion og fik overrakt 10 OB bolde.    
Vi har endvidere fået udleveret en del gratis billetter heriblandt 20 UEFA CUP 
billetter, som giver børnene nogle herlige oplevelser.   

Vi er startet med indendørs fodbold, og til første træning 
var der 25 spillere hvilket er utroligt flot, men nye spillere 
er meget velkommende.  

Der trænes hver fredag indtil den 14 december  
Vi træner mellem 16.30 og 18.00 i Rolfhallen 
I årgangene 1998, 1999, 2000 samt 2001. 
Vi har tilmeldt 1 hold til turnering, og har indbydelse fra mange klubber til 
diverse stævner, så alle får mulighed for at komme i kamp. 

Fodboldudvalget vil gerne takke trænere, spillere samt forældre 
for en god sæson og ønske alle god jul samt godt nytår og på 
gensyn i 2008.   
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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 afta le en prøvet im e, og så er du 
allerede 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  
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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 

Med kinesiske børnegymnaster i t ankerne

  
så er det blevet t id t il at gør e st at us f or den f or eløbige sæson f or 

gymnastikafdelingen. Det er en stor fornøjelse at se, at alle hold er 
kommet godt i gang, og at alle har fin tilslutning. Pr. 1. november så 
tallene således ud iflg. holdlisterne:  

Herregymnastik: 9 deltagere  
Pilates: 14 deltagere 
For di du f or t j ener det : 12 delt ager e 

Motion for damer: 55 deltagere  
Ballstik: 11 deltagere 
Pezzi bold: 13 deltagere    
Børn 0.  1. 2. klasse: 12 deltagere 
Puslinge: 16 deltagere    
Forældre / barn: 13 deltagere  

Med disse tal bliver det tydeligt for os, at mange mennesker prioriterer 
at dyrke idræt; børn og voksne  mænd og kvinder har valgt at benytte 
rammerne under RIF til at bruge deres krop. Det nyder vi naturligvis at 
se, men vi håber i endnu højere grad, at gymnasterne nyder godt af 
instruktørernes tilbud til dem. I sidste ende er det instruktørteamets 
arbejde igennem de mange timer i gymnastiksalen, der er afgørende for 
om den gode, positive og inspirerende stemning er til stede.   

Dén, der gør, at det kan være vanedannende at gå til 
gymnastik. Det er vel i virkeligheden derfor, vi kommer 
tilbage vinter efter vinter?     
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Gymnastik 

For blandt andet at give både instruktørteamet og udvalget et pust til 
vinterens arbejde med holdene, så valgte vi i begyndelsen af september at 
lave en aktivitetsdag.   

Dagen startede om formiddagen i gymnastiksalen, hvor gennemgang af 
redskaber, rekvisitter og ganske almindelig rengøring var stærkt 
t ilt r ængt . Ef t er en let f r okost dr og vi t il Kolding f or at se I nt er nat ionalt 
Gymnast ik Galla med hold udover f r a Danmar k også f r a Tyskland, Sver ige, 
Ukraine og Kina.  

Det var en stor oplevelse at se! Ikke mindst var det tankevækkende at se 
hvor forskelligt kroppe udfører øvelser, der i princippet er de samme. Og 
det alene fordi vi kommer fra forskellige traditioner og himmelstrøg.  

Det var lidt skræmmende at se ti meget små kinesiske børnegymnaster stå 
på ræd og række, og udføre bevægelser, som et dansk barn aldrig ville 
blive budt. Der var ingen vaklen, og skulle de stå stille, så stod de 
st ille .Best emt ikke det billede, der viser sig når puslingene har der es 
ugent lige under visning .i vor es øj ne heldigvis! Det er f ant ast isk, hvad 
børn kan, hvis de skal, men det mest fantastiske ved børn, der får lov til 
at opleve den danske f or eningskult ur er , at de f år lov t il at vær e bør n

 

At se Ollerup Gymnastikhøjskoles opvisningshold afslutte dagen viste os 
alle at selv i børn, der for længst er blevet voksne, findes glæden ved at 
f å lov t il at vær e gymnast

  

Med disse ord som en afslutning på dette blads indlæg, så håber vi, at I 
der måt t e læse det t e husker at idr æt hvad ent en det dr ej er sig om 
gymnastik, tennis, håndbold eller en af alle de andre idrætsgrene som RIF 
kan t ilbyde er et spør gsmål om at br uge kr oppen, at have det sj ovt og at 
være med!  
På gymnastikudvalgets vegne 
Iben Bech 
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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  l.p.m@mail.dk 
Peter Rasmussen  6595 7776  pr@baden- jensen.dk 
Thomas Hofstedt  2020 0888  trni@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 

Redaktionen ønsker alle 
En glædelig jul og et godt nytår 

På gensyn i 2008 
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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 


