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Sikke tiden dog flyver af sted, dette gælder minsandten også i vores idrætsforening. 
Nu står der allerede marts i kalenderen og de indendørs idrætsgrenes sæson lakker 
stille og roligt mod enden. 
Vi har haft mange aktive udøvere i vinter, ikke mindst i håndbold og gymnastik 
afdelingerne. Hos håndbold herrerne venter der også stadig en lille måned i 
spænding, begge hold kæmper nemlig med om oprykning til serie 2 & 3. 
Indendørs fodbold var nyt på vinter programmet i år, og med de nye bander vi fik fra 
Marius Pedersen Fonden, må det siges at have været en succes. 20- 25 spillere har 
hver fredag eftermiddag spillet fodbold og det betyder også, at der til næste 
vintersæson igen vil være fodbold på programmet.  

Selvom det stadig er tidligt forår, går forberedelserne til årets sommerfest snart i 
gang. Vi håber at mange igen i år, vil hjælpe RIF med at få stablet en hyggelig 
weekend på benene. Der er jo mange praktiske ting, der skal ordnes, for at det hele 
lykkes og vi sammen får skabt en god sommerfest. Datoen er i år 7.-9. august, og der 
er allerede nu folk, der arbejder på det gode vejr

  

I januar afholdt idrætsforeningen generalforsamling i hallen. Peter Rasmussen og 
Susanne Skyttegård var i år på valg. Peter modtog genvalg, mens Susanne ikke 
ønskede genvalg. I stedet for Susanne, blev Gitte Nikolajsen valg ind i RIF´s 
bestyrelse. Der skal herfra lyde en tak til Susanne for det arbejde, hun har udført til 
gavn for RIF og samtidig velkommen til Gitte i den nye bestyrelse.  

Medlemstallet i RIF steg i 2007 med 45 medlemmer, dette specielt i gymnastik og 
håndboldafd. Det er i øvrigt samme medlemstal, som der var i 2005.  

Vi har gjort det før, men vi vil endnu engang gerne sige Birthe Andersen tak for din 
store hjælp med RIF´s lille job som kasserer. I bestyrelsen har Lasse nu fået 
overdraget posten. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:  

Formand    Jens Pedersen 
Næstformand   Ernst Jørgensen 
Kasserer    Lasse F. Hansen 
Sekretær   Gitte Nikolajsen 
RIF repr. i Rolfhallen Peter Rasmussen  

På hovedbestyrelsens vegne 
Jens Pedersen 

Hovedbestyrelsen 

Tak til alle for en god 

vintersæson og tak til alle 

for jeres indsats til gavn for 

RIF 
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Nyt i Rolfhallen 
Diskotek og LIVE-band  

28. marts kl. 21-02 

KNA Connected            

Diskotek Party-World 
Entre 100 kr.  

Arrangør RI F s Venner 
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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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Der har allerede nu været en god interesse for  

Rolfhallens Selskabslokaler   

Der jo som bekendt er åbnet for udlejning, på samme måde 
som et forsamlingshus.   

Man kan leje enten den lille eller den store sal (eller begge) 
med eller uden køkkenfaciliteter (service følger med 
køkkenet), som man nu har lyst til. Det vil sige, at man kan 
bestille maden hvor man har lyst eller leje køkkenet og selv 
lave mad 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, 
ordensregler og følge med i udlejningen her.         

Rolfhallen 

http://www.rolfhallen.dk
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Rolfhallen 

Rolfhallen afholder   

Generalforsamling  
ifølge vedtægterne   

onsdag d. 26. marts 2008 kl. 19.30  
i Selskabslokalerne.  

Vi må med skuffelse meddele at vores halbestyrer, Mia, har 
valgt at tage imod et tilbud om nyt job. Vi er derfor i fuld 
gang med at søge efter ny halbestyrer, der kan tiltræde pr. 
1. aug. 2008 eller tidligere. Hvis du er interesseret kan du se 
annoncen i Midtfynsposten og sende ansøgningen til  
Ejgil Bjørnskov, Ørbækvej 100, 5863 Ferritslev FYN, men det 
haster! 
Yderligere oplysninger på tlf: 6261 8810.  

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.   

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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Senioridræt 

Selvom det egentlig ikke har været vinter endnu, nærmer vi os tiden hvor indendørs 
sæsonen er slut. Det har været en sæson med meget stor opbakning og vores medlemstal 
er faktisk over 60. Det er meget flot. Det viser, at der er et behov for at dyrke idræt 
uanset hvilken alder man har. Det sociale samvær har også stor betydning, og det viser jo 
bla. ved den månedlige fællesspisning, hvor der er stor opbakning hver gang. 
Der er også startet en ny idrætsgren op indendørs, og det er petanque. Det er blevet 
meget populært, og det har bevirket, at det må afvikles over 2 dage, nemlig mandag og 
onsdag. 
Vi har også afviklet en dag vi kaldte sundhed og velvære. Her fik man gode råd om kost, 
motion og bevægelse, forebyggelse samt sundhed generelt. 
Til slut var der spisning i cafeteriet, hvor der selvfølgelig blev serveret sund mad. Der var 
rigtig god opbakning og der deltog over 60 i arrangementet og 45 til spisningen. 
For at senioridrætten i det hele taget kan fungere, skal der være nogle til at tage sig af 
det, og igen i år har Ove Andersen, Gitte Møller Pedersen samt Nanny Gitz taget sig af 
senioridrætten. Christian Pedersen har været kasserer. Alle 4 har gjort et stort stykke 
arbejde, og RIF vil gerne takke for det store arbejde de har gjort i senioridrætten.  

Sidste dag indendørs er mandag den 31. marts og vanen tro afholdes der også en 
afslutning med spisning og hygge.  

Udendørs sæson

  

Mandag cykling kl. 9.30  opstart 7. april ved Rolfhallen 
Der er flere hold på forskellige niveauer, så alle kan deltage  

Tirsdag kroket  kl  9.00  er startet  (boldbaner ved hallen)  

Onsdag petanque kl. 9.00 opstart 9. april ved tennisbanerne  

Alle interesserede er velkommen    

Mvh. 
Seniorafdelingen 
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Discoteker i Rolfhallen       

28.03   KNA Connected   
DISCOTEK Party-world   

25.04 ?   

30.05 ?   
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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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Tennis 

Så nærmer vi os igen foråret, og dermed tiden for en ny sæson 
for tennis. Vi forventer, at vi igen i år, kan åbne banerne omkring 
den 1. maj. Vi fra udvalget håber, at vi i år igen kan få alle 3 
baner i samme gode stand, som de havde i 2006. I sæsonen 
2007 var bane 3 desværre ikke brugbar til tennis. 
Der vil i løbet af april måned, blive sendt tilmeldingsskemaer ud 
til alle spillere fra sæsonen 2007. 
Der vil så snart banerne er åbne, blive sat sedler op. 
Skulle der blandt bladets læsere, være nogle med lyst til at 
arbejde / instruere unge spillere, vil vi meget gerne høre fra dig / 
jer. Da vi meget gerne vil have nogle flere børn til at spille 
tennis, håber vi, at der kan etableres et samarbejde med de 
lokale skoler. 
Til evt. nye medlemmer, kom op og prøv at spille tennis. Vi har 
et rigtig dejligt anlæg / klubhus. 
Den første måned er prøvetid, altså kontigentfri. 
Alle med lyst til at spille tennis, skal kontakte:  

Jens Stokholm Davinde Bygade 36 tlf. 65972089. 
Klaus Jensen  Lundsbjergvej 29 tlf. 65982080.  

Med håbet om en rigtig god sæson.  

Puv. 
Jens Stokholm  
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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  

Nu er vi halvvejs i forårssæsonen, og det er gået rigtigt godt indtil nu. Vi har 
været ude at spille 3 turneringsrunder, hvor vi har set en masse flot 
håndbold fra alle spillere. Sidste stævne fandt sted i Rolfhallen, og hvor var 
det dejligt at se så mange glade børn og forældre fælles om børnenes 
sport. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til de forældre, der hjalp til den 
dag.  
Lidt før jul holdt vi juleafslutning. I år gik turen til Gudmehallerne, hvor vi 
skulle se GOG´s herrer spille mod Århus GF. 22 forventningsfulde børn og 
20 forældre ligeså deltog i arrangementet. Det var en spændende kamp, 
hvor GOG vandt med 1 mål - så det var jo lige, som det skulle være. Efter 
kampen var vi ude bagved for at møde nogle af spillerne. Peter Henriksen, 
Lasse Svan, Kasper Jørgensen og den nye landholdsspiller 18 årige Mikkel 
Hansen skrev autografer. Til dette formål havde Skousen i Nyborg 
sponsoreret trøjer, som GOG-spillerne kunne skrive på ryggen af. Tak til 
Richard for de fine trøjer. Vi bruger dem selvfølgelig, når vi er ude at spille 
kamp. 
Nu mangler vi én turneringsrunde, og senere skal de 3 store hold til Carl 
Nielsen Cup i Nr. Lyndelse. Dette bliver de sidste kampe i denne sæson, 
men dem glæder vi  os også alle til. 
Vi holder håndboldafslutning for alle mini-mini´er og deres forældre torsdag 
den 3. april. Efterfølgende vil der være fællesspisning for alle spillere, 
forældre og søskende. 
                                     Mange håndboldhilsner  

   Jimmi, John og Peder  
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Håndbold 

Rolfsted Håndbold deltager i Holstebrocup 2008.  

Fra torsdag til søndag i påsken tager vi til et stort stævne i Holstebro, hvor vi 
sammen med ca. 3.500 andre håndboldspillere, skal spille en masse bold og 
hygge os sammen.  

De sidste par år har vi deltaget i nogle mindre stævner, men da vi i år har 4 
hold der skal af sted, har vi valgt Holstebro Cup hvor vi kunne deltage alle 
sammen.  Vi har følgende hold med:  Lilleput pige · puslinge pige · puslinge 
drenge · dame junior.  

Torsdag kører vi 38 spillere + 13 trænere/hjælpere i bus mod Holstebro hvor 
vi indkvarteres på skoler, som vi skal bo og spise på under stævnet.  

Udover at vi skal spille en masse kampe, og heppe på hinanden, er der også 
adgang til et stort badeland. Lørdag aften er der diskotek for alle, så der er 
lagt op til fest. Søndag slutter stævnet og vi drager hjem, forhåbentlig en 
masse oplevelser rigere.  

Det koster naturligvis at komme af sted på sådan en tur, og vores 
Idrætsforening har givet et flot bidrag til turen, resten betaler spillerne selv 
igennem egenbetaling. Spillerne sælger igen i år målaktier, som anvendes til 
holdets egenbetaling.  

Vi vil gerne rette en stor tak til alle jer der har bidraget til turen, uden jeres 
hjælp ville det ikke være muligt at komme af sted 

 

1000 tak skal lyde til :   

Til alle trænere og hjælpere. 
Til alle jer der har tegnet målaktier. 
Rolfsted Idrætsforening  for det flotte bidrag til turen. 
RIF s Venner  for bussen og forplejningen torsdag aften. 
Rynkeby  for den dejlige saft. 
Super Brugsen Ferritslev  for den lækre frugt og kakaomælk.   

På håndboldudvalgets vegne. 
Henrik Jakobsen 



Rolfsted Idrætsforening 

                        RIF -  for krop og sjæl             18 

Håndbold 

Dame Junior

 
Efter jul er vi rykket direkte op i A-rækken, idet vi før jul vandt alle 
kampene.  

Det betyder så nogle mere jævnbyrdige kampe, hvor holdet nu 
virkelig skal kæmpe og spille op til deres bedste hver gang.  

Første kamp var hjemme mod Otterup, som stillede med nogle 
store og stærke spillere som gav os problemer igennem hele 
kampen, hvor vi var bagud med 2-3 mål, men i de sidste par 
minutter, fik pigerne kæmpet sig tilbage og fik udlignet så 
resultatet blev 19-19.   

Næste kamp var mod Haarby, som vi på forhånd vidste var et 
stærkt hold, men pigerne viste noget af deres flotteste spil længe 
og på et tidspunkt førte vi med 6 mål, men men men, så skete det 
der bare ikke måtte ske, vi lukkede Haarby ind i kampen og 
kunne ikke selv score, så lige pludselig var vi bagud, men kom 
foran med 1 mål i de sidste sekunder og troede kampen var 
færdig, men dommeren valgte at lægge 5 sek. og Haarby fik lov 
til at starte fra midten og i forvirringen fik de desværre udlignet så 
kampen endte uafgjort.  

Den tredje kamp var ude mod Bøgebjerg, en kamp som der ikke 
var ret meget spænding i, idet vi var dem overlegne på alle 
pladser og vandt sikkert 31-16.  

Den 4 kamp var et rigtig lokalopgør hjemme mod Sdr. Nærå, som 
pigerne for alt i verden ikke ville tabe til, og de var derfor sat rigtig 
godt op til kamp.  

(fortsættes næste side) 
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Håndbold  

Det var helt klart vores kamp, idet vi styrede angrebet flot, godt 
hjulpet på vej af et stærkt forsvar, foran en velspillende målmand 
og vi kunne gå til pause foran med 9-3. I anden halvleg slappede 
vi lidt af og lukkede Sdr. Nærå mere ind i kampen, men der var 
aldrig spænding om kampens udfald som vi vandt sikkert 22-12, 
til stor jubel fra holdet.  

Femte kamp hjemme mod Stjernen, som var blevet forstærket 
med 2 elite-spillere efter jul, som det viste sig skulle volde os 
store problemer. Dog var vi foran det meste af første halvleg, 
men i anden halvleg begyndte det at knibe, selvom vi prøvede 
med en dobbelt mandsopdækning, gav det blot plads til de 
øvrige, og vi var bagud med 3-4 mål. Men vi kom stærkt igen og 
fik tilkæmpet os et straffe ved stillingen 17-18 og kunne dermed 
få uafgjort, idet tiden var løbet ud, men Stjernens målmand hev 
desværre en flot redning frem og vi tabte kampen.  

I skrivende stund ligger holdet placeret som nr. 5, selvom der kun 
er tabt 1 kamp, men rækken er meget tæt og der er kun 2 point til 
toppen, så vi holder fast i vores målsætning om en topplacering, 
men det kræver at alle spillere kommer til træning hver gang !!!!  J  

Vi vil gerne takke alle vores fans for den store opbakning der er 
til vores  
kampe,. Det betyder meget for holdet.  

Sportslig hilsen  
Henrik Jakobsen. 

Se resultater på www.infosport.dk 

http://www.infosport.dk
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Håndbold 

Herre serie 3 / 4  

Så er vi startet igen. Vi har været igennem en omrokering på 
trænerposten, som der har været fuld opbakning til fra 
spillerne.    
Men det ændrer ikke noget ved, at begge hold har en 
oprykning indenfor rækkevidde, serie 3 ligger pt. på en 3. 
plads, kun 2 point efter nr. 1 og med 6 kampe tilbage, så 
skulle det være muligt at nå 2. pladsen, som giver direkte 
oprykning til serie 2, og de kan selv afgøre det.  
Serie 4 ligger pt. på en 3. plads, kun 2 point efter nr. 1 og 2 
men de kan ikke selv afgøre det. Det afhænger af andre, for 
det er kun nr. 1, der rykker direkte op i serie 3.  
Så jeg håber på en lige så stor opbakning til træning, som der 
har været  igennem hele sæsonen, og at begge hold med det 
held der skal til for at nå det som begge hold spiller for.   

Jeg vil opfordre læserne til at komme op i hallen om 
søndagen til vores sidste hjemmekampe og give din støtte, 
så vi når vores mål.   

Serie 3 spiller den. 9/3  kl 13.00  30/3 kl 13.00  
serie 4 spiller den. 9/3 kl 15.00  30/3- kl 15.00   

og jeg håber, at vi får det til at lykkes med 2 oprykninger.   

Med venlig hilsen  

Henrik Broe 
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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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Ungdom 
Så er indendørs sæsonen ved at være slut for i år. For ungdommen var det 
desværre et år, hvor vores tidligere træner John Isalin måtte sige farvel på 
grund af nyt arbejde. 
Alt var på plads efter sommerferien med træner og træningstider for vores 
ungdom. Desværre skete der det at vores træner John fik nyt arbejde lige 
inden sæsonstart. Han kunne derfor kun træne en gang om ugen og det var i 
lige uger. Vi arbejdede hårdt på at finde en ny. Det lykkedes ikke. Heldigvis 
var der 2 forældre der trådte til, og det var Ebbe Christensen og Erik Vithen. 
De havde ikke nogen erfaring. Vi valgte derfor at John trænede i lige uger 
med Ebbe og Erik som hjælpetrænere, og de to hjælpetrænere fortsatte 
alene i de ulige uger. 
Der var desværre nogle forældre der valgte andre veje, og det resulterede i, 
at vi måtte skære træningen ned til en gang om ugen på grund af manglende 
tilslutning. John hjalp til indtil nytår og efter nytår har Ebbe og Erik fortsat 
træningen. 
Der kom heldigvis en del nybegyndere, og der er i dag ca. 20 spillere. 
Vi har haft et U13 hold med i turneringen. Vi afslutter sæsonen med klub- 
mesterskaber for alle, og det foregår 31. marts i den alm. spilletid. Det er 
samtidig sidste spilledag. 
Der skal lyde en stor tak til Ebbe og Erik for det store arbejde, de har gjort for 
at bibeholde ungdomsbadminton i RIF. Vi håber, de vil fortsætte til næste år.  

Voksne 
De fleste baner har været besat i år på nær et par stykker, og det giver i alt 
ca. 70 senior/motionsspillere. Det er 15 mere end sidste sæson. 
På motionistholdet er der 24 tilmeldte, og det er også fint. Veteranholdet 
kører som sædvanlig med 6 spillere. De voksne slutter den 2. april.  

Som det sikkert er bekendt stopper Kirsten og undertegnede efter denne 
sæson. Vi har siden 1979 med korte pauser på en eller anden måde været i 
bestyrelsesarbejdet. Det har været nogle spændende år med mange positive 
oplevelser. Vi vil sluttelig takke alle, som vi har arbejdet sammen med i 
årenes løb. 

NB 
Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer 

Er du interesseret kontakt undertegnede for information 
Kirsten og Willi hansen 

65982112  

Badminton 
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RIF-bladet  

I løbet af efteråret 2008 vil RIF-bladet blive anderledes.  

Formatet på bladet bliver ændret til A3 (som en frokost-avis) og 
det vil udkomme i specialudgaver om foråret og efteråret.  

Her bliver der mere plads til at præsentere de enkelte udvalgs 
aktiviteter for henholdsvis forår/sommer og efterår/vinter.  

Samtidig giver det mulighed for at præsentere vore sponsorer på 
en mere markant måde.  

Der bliver også mulighed for at sætte fokus på nogle specielle 
temaer.  

Det nye RIF-blad vil udkomme i samme oplag og område som 
hidtil.  

Alle de sædvanlige informationer om nyheder, aktiviteter, 
træningstider, resultater og kontaktpersoner kan du stadig finde 
på vores hjemmeside   

rolfsted- if.dk   

som hele tiden bliver opdateret.  

Vi håber at dette nye tiltag kan være med til at gøre foreningen 
endnu mere synlig i lokalsamfundet, og at alle vil bakke op om 
dette.  

RIF-bladet 
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7. 9. august 2008  

Sæt allerede nu X i kalenderen  

Kom og vær med og oplev bla.:  

Kæmpe reklamebanko 
Gadefodbold 

Amandas Jazzband 
Lagkagekonkurrence 

Cirkus BIG 
Veteranbiler 

Børnefodboldturnering 
Håndboldturnering 

Flagfootball 
Tombola 
Kroket 

Gratis ta´selv-bord 
Firm akonkurrence 2 fag frem

 

Brugtmarked  
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Sommerfesten afsluttes med en grill- fest 
Los Trios underholder  

Alle er velkommen 
ingen tilmelding 

bare mød op 
(Tag naboen med) 
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Fodbold 

Indendørs fodbold er nu ved at være slut for sæsonen 2007/2008, der 
mangler blot et enkelt stævne. 
Vi har på baggrund af den fine tilslutning allerede nu besluttet, at vi 
fortsætter næste sæson med indendørs fodbold fredag eftermiddag. 
Der har været træning fredag eftermiddag fra 16.30 til 18.00 og der har 
været omkring 25 drenge til hver træning. 
Vi har haft tilmeldt U10, U9, U8 samt U7 hold til indendørs turnering 
samt diverse stævner og drengene har klaret sig godt til trods for at det 
er deres debut sæson med indendørs fodbold. 
Tak til trænerne Kim, Torben og Tommy for jeres indsats.  

Fredag den 11. Januar havde vi besøg af FBU-konsulent Niels Nielsen 
som introducerede drengene for Futsal, som stammer fra Sydamerika, 
og spilles med en anden type fodbold.  
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Fodbold 

Træner søges til U5 og U6 holdene sæson 2008  

Vi mangler pt. en træner som vil træne vores små spillere i  
årgangen 2002 og 2003. De træner hver mandag kl. 17.00-18.00 med 
sæsonstart mandag den 21. april 2008. Du behøver ikke de store 
fodboldmæssige færdigheder, men mere lysten til leg og sjov med 
spillerne. 
Kontakt kan ske til Formand Richard Hansen 65981525  

Fodboldtræning 2008

  

Udendørs sæson  

Hold         Ugedag       Tid     Start   

Drenge 
2002/2003   Mandag      17.00-18.00       21-04-2008  

Drenge           Onsdag      17.00-18.00       26-03-2008 
(0. klasse)  

Drenge     Onsdag         17.00-18.00     26-03-2008 
2000 (1. klasse)   

Drenge    Mandag   17.00-18.00   
1999 (2. klasse)  Onsdag        17.00-18.00      26-03-2008  

Drenge     Mandag       17.00-18.00         
1998 (3. klasse) Onsdag        17.00-18.00       26-03-2008   

Sted: v. Rolfhallen. 
Fodboldudvalget 
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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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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  lassefredslund@gmail.com 
Peter Rasmussen  6595 7776  pr@baden- jensen.dk 
Gitte Nikolajsen  6597 3839  gitte-nikolajsen@hotmail.com 
Ernst Jørgensen  6598 2230  lundsbjergvej_69@yahoo.com  

Støtteforeningen

 
Telefon  E-mail 

Claus B. Andersen  6598 1225  anni.borup@privat.dk  
Anders Rusbjerg  6597 2442  f- rusbjerg@mail.dk 
Klaus Brylle   6598 2602  kb06@c.dk 
Sten Frederiksen  6599 3609  sten.frederiksen@pc.dk 
Poul Erik Greve  6598 2514  gg.pe.greve@anarki.dk 
Dorthe Jakobsen  6598 1898  dcoatch@hotmail.dk 
Liselotte Hansen  6599 3636  lotte@flottelotte.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 
Lasse Kristiansen  6598 1916  LKR@iai.dk  

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 
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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 


