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Håndboldherrerne er i serie 1

Sommerfest 2009

Rolfsted’s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie
1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter og oprykningen blev sikret i fin stil.
Det bliver spændende at følge holdet i bestræbelserne på at klare sig i serie 1.
Tillykke med oprykningen og held og lykke i næste
sæson.

Sommerfesten holdes i år i dagene 6. til 8. august.
Der er i år aktiviteter som bankospil, gadefodbold,
ungdomsturneringer i håndbold og fodbold, flagfootball, ponyridning, kagekonkurrence, brugtmarked, gratis ta’selv bord, stor grillfest og meget
meget mere. Mød op— alle er velkomne —gratis
entré alle dage.
Programmet udsendes i ugerne op til sommerfesten og kan også ses på hjemmesiden.
Som altid forgår det ved Rolfhallen.
Vel mødt.

I dette nummer af RIF-bladet
Så er der en ny udgave af RIF-bladet på gaden. I
dette forårs nummer kan du læse om håndboldsæsonen, sommerens tilbud i fodbold, tennis, senior-idrætten og motionscenteret.
Bagerst finder du telefontavlen, hvor du kan se
hvem der er kontaktpersoner i foreningen.
Der er også altid opdaterede oplysninger at finde
på hjemmeside rolfsted-if.dk.
God læselyst.
Husk også at tjekke hjemmesiden
rolfsted-if.dk

I dette nummer bl.a:
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Hovedbestyrelsen.
Af Jens Pedersen, formand for RIF
Så har vi atter slæbt havemøblerne frem eller i hvert
fald stillet urene til sommertid. Det betyder også, at
idrætsforeningens vinter aktiviteter er ved at være
ovre for denne sæson. Der har igen været godt gang
i både hallen og gymnastiksalen hele vinteren. Der
skal herfra lyde en stor tak til alle jer i div. udvalg
for jeres arbejde i denne vinter. Samtidig håber vi
også, at alle udøvere har haft et rigtigt godt vinterhalvår i RIF og vi glæder os til at se jer igen, når vi
igen sætter urene tilbage.
På håndboldfronten har vinterens anstrengelser også
resulteret i en rigtig flot oprykning for vores herre
serie 2 hold, hvilket betyder, at man fra næste sæson skal prøve kræfter i serie 1. Stort tillykke til træner og spillere, vi glæder os til at følge jer i næste
sæson.
Hvis vi vender blikket mod de udendørs idrætsgrene , som allerede er godt i gang, er det meget glædeligt at se, at der på seniorfodbold plan, er så mange spillere at der er nu er tilmeldt 2 senior hold til
den kommende sæson. Det er noget vi I RIF er meget glade for er sket, og vi skylder en stor tak til jer
spillere, som i efteråret var med til at starte dette op
igen…vi vil derfor også opfordre alle til at lægge vejen forbi banerne ved Rolfhallen og støtte drengene
på banen i løbet af sommeren.

når der trænes eller spilles kampe ved Rolfhallen.
Idrætsforeningen fik ved generalforsamlingen i januar en ny bestyrelse, idet Lasse Fredslund efter 2 år
valgte at hellige sig familien. Tak til dig Lasse for
indsatsen og velkommen til Ejgil Bjørnskov.
Til den ældre generation kan vi også nævne, at der
igen i år, er et stort udvalg af muligheder i vores senioridræt´s afd, det komplette program kan ses på
vores hjemmeside..
Der har også været afholdt generalforsamling i RIF´s
venner og efter en ekstraordinær af slagsen er det
heldigvis lykkedes at finde en ny bestyrelse. Jeg vil
gerne takke den afgående bestyrelse for deres store
arbejde for RIF´s venner og samtidig byde den nye
velkommen.
En anden meget vigtig ting for vores ”lille” lokalsamfund, som der endnu mangler en afklaring på, er valget af en ny bestyrelse for Rolfhallen. Dette er af lige
så stor betydning for området, som det at vi har en
støtte og idrætsforening. Som det måske er mange
bekendt, skal der afholdes en ekstra-ordinær generalforsamling d. 23. april og jeg kan kun opfordre
alle til at møde op denne dag. Uden en halbestyrelse
for Rolfhallen ingen…………..RIF & Venner.

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle.
På ungdomsfronten er der stort set også i år hold i
alle rækker til og med U 14, så det betyder at der vil
være godt gang i den på banerne i hele denne sæson.
Flagfootball afdelingen er også i gang med deres sæson, som igen i år foregår i en kvalifikations række
med henblik på en (forhåbentlig) oprykning til landets bedste række. Jeg kan kun opfordre folk, der
skulle have interesse i at prøve dette spil, som minder en del om amerikansk fodbold, om at rette henvendelse til afdelingen eller ect. Lægge vejen forbi
RIF-bladet udgives af Rolfsted Idrætsforening.
Oplag: 850 Stk.
Redaktion:
Michael Rasmussen
Bladet husstandsomdeles i
Ferritslev
Rolfsted
Kappendrup
Hudevad
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Tennis
Af Jens Stockholm, Tennisudvalget
Så nærmer tiden sig, hvor en ny sæson starter. Vi
håber igen i år, at kunne åbne banerne i uge 19 eller
20.
De medlemmer som spillede tennis i 2008, vil i løbet
af uge 17 modtage et brev angående evt. tilmelding
for den kommende sæson.
I sæsonen 2008 lykkedes det endelig, at få nogle
unge mennesker, til at spille tennis i R.I.F.
Desværre måtte en stor del stoppe efter sommerferien pga. efterskole/sprogskole. Det er vores store
håb, at vi igen i år ser en masse unge mennesker på
tennisbanerne i Rolfsted.
Erik Vitten har igen i år, påtaget sig at undervise alle
nybegyndere. Dette vil foregå hver onsdag fra kl.
16.30 til kl. 18.00. Dette tilbud gælder både for unge
samt ældre med lyst til at spille tennis.
I sæsonen 2008 arrangerede vi i samarbejde med
DGI et Spotkursus for alle nybegyndere i afdelingen.
Dette var en stor succes, og hvis der viser sig at være interesse for et sådant arrangement, gør vi det
gerne igen i sæsonen 2009.
Vi håber, at der virkelig kommer liv på dette dejlige
anlæg i sæsonen 2009.
Vi fra udvalget håber, at vi får nogle rigtige gode baner , samt mange hyggelige timer med en masse
glade spillere i sæsonen 2009.
Hvis der skulle være evt. spørgsmål, kontakt:
Jens Stokholm
Klaus Jensen

Prøv at spille tennis, måske du kan ende som Caroline...

Tlf. 65972089 – 51511058
Tlf. 65982080

www.rolfsted-if.dk
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Håndbold
Af Henrik Jacobsen
Så er endnu en sæson ved at være slut – en sæson
vi kan se tilbage på med tilfredshed i Rolfsted.
Idet turneringen i skrivende stund ikke er færdigspillet kan resultaterne først vises senere.
P.t. ligger vores herrer til oprykning til serie 1, idet
de er ubesejrede i serie 2 og kun skal vinde de to
næste kampe for at sikre oprykningen. Men følg resultaterne på www.rolfsted-if.dk

neringen, men vi bruger turen som en ryste/
sammen tur til næste sæson, hvor de skal spille
U18. Målsætningen for holdet til næste sæson, er at
kvalificere sig til elite-rækken.

Året igennem har vi haft hold både i U6/8, U10 Pige,
U10 Drenge, U 12 Pige A, U12 Pige C, U 12 Drenge
A og Dame serie 3 og 4 og Herre serie 2 og 4.
Med så mange hold, har vi udover tirsdag og torsdag, også måtte tage onsdag eftermiddag i brug til
træningen i år, for at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Til næste sæson bliver det et endnu større puslespil,
idet vi forventer, at der bliver et par hold mere.
Igennem sæsonen er holdene blevet trænet af nogle
meget engagerede og dygtige trænere/hjælpere,
som med deres indsats alle har været medvirkende
til, at det er sjovt at spille håndbold i RIF – tak for
hjælpen – vi håber i alle fortsætter .
En stor tak skal også lyde til vores dommerbordsvagter, lige fra forældrene fra børneholdene, til den
faste stamme der tager alle senior-kampene, til vore
frivillige dommere der lægger øre til en masse
”gode” råd, og sidst men ikke mindst tilskuerne –
tak til jer alle.
Håndboldskole
RIF afholder igen håndboldskole i år i uge 31 – læs
mere på hjemmesiden.
Her vil vi også sige tusind tak til alle de hjælpere
der var med på håndboldskolen sidste år, vi håber i
kommer igen.
Påskestævne
Igen i år tager håndbolden til stævne rundt i landet
omkring påsken, en tur spillerne taler om år efter
år, og som de glæder sig fantastisk meget til.
U10 pige og drenge tager til Vissenbjerg.
U12 pige og drenge tager til Morsø PåskeCup
Dame-junior
Der bliver også deltagelse af vores dame-junior,
som tager til påskestævne i Aabybro.
De fleste spillere har gået på efterskole denne sæson, og vi har derfor ikke haft noget hold med i tur
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Håndbold – mini
Af Peder Veje
Et sjovt og spændende håndbold-år er ved at være
slut. Vi har været 12 spillere til
både træning og kamp. Spillerne har været i flere aldersgrupper men også på forskellige
niveauer. Så udfordringen har
været at prøve at finde nogle
ting, som alle har haft mulighed for at være med på - og
det er ikke altid let.
Vi har lige afholdt et stævne
for både U6 og U8. Der var ca.
160 deltagere, og de fleste af
børnene havde også forældrene med, så der var godt gang i
den i hallen.
For vores spillere gik det både
lidt op og ned. I de tidligere
kampe, vi har spillet, har vi
været i B-rækken og vundet
det hele, så denne gang var de
tilmeldt i A-rækken for at give
dem lidt mere modstand, og
det fik de! Vi tabte 3 kampe og spillede 1 uafgjort.
De spillede rigtigt flot, men det skal man jo også,
når landstræner Jan Pytlick er i hallen. Men han var
ikke den eneste. Gitte Sunesen og Jan Pytlicks kone
var trænere for Thurø’s hold,
og med Keld Wilhelmsen på
siden var der masser af
kendte, nuværende og tidligere håndboldspillere i hallen.
Her vil jeg gerne takke alle
de forældre, der hjalp til i
hallen den dag - uden jeres
hjælp ville det være svært at
afvikle sådan et stævne.
I år er det min sidste sæson
med de små. Efter 6 år har
jeg valgt at stoppe med mini´erne for at koncentrere
mig med U10’erne, så jeg vil
gerne benytte lejligheden til
at sige tak til både spillere og
forældre gennem alle årene.

www.rolfsted-if.dk
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Håndbold U10—piger
Af Lissi og Birgitte
Så nærmer vi os afslutningen på denne håndboldsæson. Så derfor lige et lille indlæg fra os U 10 piger.
Vi har haft en forrygende sæson, og pigerne har
mødt talstærkt op til både træning og kampe. Det
har været en fornøjelse at have med pigerne at gøre. Vi siger tak fordi vi måtte låne dem hver tirsdag
eftermiddag. Det er jo nogle altid glade piger og
som er fulde af gode ideer…. Det har været sjovt at
kæmpe med dem.
Vi sluttede af på en meget flot 4. Plads. Pigerne er
bestemt ikke kommet sovende til denne flotte placering. Dette har vi sammen kæmpet for at nå. Vi har
igennem sæsonen lagt vægt på, at det er vigtigt at
der er plads til alle. Og at det at stå sammen som et
hold, giver styrke.
Vi ( U 10 piger og U 10 drenge ) slutter denne sæson af med at tage til VGIF CUP i Vissenbjerg, weekenden d. 3. april – 5. April. Her skal vi spille kampe
både fredag, lørdag og søndag.
Så vi håber at dette bliver en sjov afslutning på
denne vinter.
Til sidst vil vi TAKKE jer forældre, bedsteforældre,
søskende og alle jer andre for jeres altid gode opbakning til alle vores kampe..

Mon det kunne være dig ???
Gymnastiksæsonen er slut for i år, og dermed begynder allerede nu forberedelserne til næste års holdplanlægning.
Det er ofte en udfordring at finde instruktører og hjælpeinstruktører, så derfor…mon det kunne være dig,
der kunne svare ”ja” på disse spørgsmål:



 Er du blandt de mange, der glædes ved gymnastikken ?
Synes du, at det er sjovt at videregive din glæde, din kunnen og dit eget engagement til andre ?
 Kunne du have lyst til at gøre det under RIF’s faner ?

Så er du måske netop den rette til at være med i instruktørteamet omkring gymnastikafdelingen. Vi er
meget interesseret i at høre fra dig - uanset om du har lyst til at arbejde på vore nuværende hold, eller
om du har helt nye og spændende tanker for fremtiden.
Det er vores mål at skabe det bedst mulige udbud for vore gymnaster, og vi ved at det kræver dygtige
instruktører til at forestå undervisningen igennem vinteren. Vi vil gerne hjælpe dig til være en del af dette
arbejde…
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
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Senior-Idræt—Petanque året rundt
Senioridrættens petanquespillere er i gang såvel ude
som inde.
Det meste af året spilles på de udendørs baner, hvor
der med den sidste udvidelse er mulighed for at
spille på 6 baner.
Indendørs i Rolfsted skoles gymnastiksal er der mulighed for at lave 4 baner.
Siden starten har tilgangen af spillere været stigende, i dag er vi ca. 20 det er dog ikke alle, der spiller
indendørs.
Det skal her bemærkes, at indendørs spilles der
med læderkugler, det har den fordel, at har man lidt
problemer med armene, så kan man deltage her og
få lidt træning inden den udendørs sæson starter.
Men i øvrigt kræver det ingen forudsætning at deltage i spillet inde som ude, så kom og vær med.
Vi har netop afsluttet en lokal turnering indendørs.
Dysten blev vundet af Grete Nielsen og Inge Knudsen, på andenpladsen var Poul Høyer og Eigil Sørensen.

www.rolfsted-if.dk
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RIF Motionscenter
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Fodbold
Af Lasse Kristiansen
Forårssæsonen er netop startet og vi byder både
nye og gamle spillere velkommen til sæsonen 2009.

omkring 40 år eller lidt ældre og kunne tænke dig at
spille lidt fodbold så kontakt Richard Hansen på
65981525

På seniorsiden er Uffe Andersen kommet i gang med
træningen og der er allerede spillet nogle træningsKontaktpersoner kan findes på RIF’s hjemmeside
kampe.
Rolfsted-if.dk.
Vi opstartede serie 5 holdet i efteråret 2008 og er
nu rykket op i serie 4.
Tilgangen af spillere er nu nået et niveau, som gør
at vi undersøger muligheden for at tilmelde endnu
et herrehold.
Kim Kristensen valgte efter flere sæsoner som træner at indstille gerningen, og vi takker Kim for hans
indsats gennem årerne.
Det har medført, at vi har fået nye trænere til vores
U14 hold. Vi byder Søren Baumann og Morten Frederiksen velkommen, og håber de vil få nogle gode
oplevelser med holdet.
Klaus Andersen og Richard Hansen afløser Dorthe og
Sirid på U8 og U9 holdet.
Vores U11 hold har vi desværre måtte trække i år
grundet spillermangel, men som lyspunkt til det, er
vi ved at undersøge muligheden for at tilmelde et
ekstra U10 hold.
Superveteraner opstarter 16/4 2009. Så hvis du er

www.rolfsted-if.dk
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Senioridrætten - Forår og sommer 2009
Mandage
Kl. 09.30-11.30: Cykling, stor og lille rute.
Start ved Rolf Hallen
Tirsdage
Kl. 09.00-13.00: Krocket på fodboldbanen ved
tennisanlægget
Onsdage
Kl. 09.30-11.30: Petanque på banerne ved tennisanlægget
Torsdage
Kl. 14.00-16.30: Krocket på fodboldbanen ved
tennisanlægget
Nærmere oplysninger om de enkelte aktiviteter fås
på telefonerne 65 98 20 33 og 65 98 13 97
Alle er velkommen.
Ove Andersen, Nanny Gitz, Gitte Møller Pedersen,
Knud Knudsen
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Idrætsforeningen
Jens Pedersen
Ejgil Bjørnskov
Peter Rasmussen
Gitte Nicolajsen
Ernst Jørgensen

Telefon
65972404
62618810
65957776
65 973839
6598 2230

E-mail
jbms@mail.dk
lille.bjoern@mail.tele.dk
pr@baden-jensen.dk
gitte-nikolajsen@hotmail.com
lundsbjergvej_69@yahoo.com

Støtteforeningen
Thomas Nielsen
Roland Greve
Alex Greve
Lars Hansen
Poul Erik Greve

Telefon

E-mail
ttvevad@gmail.com
r.greve@mail.dk
a.greve@pc.dk
kirkeballe5@mail,dk

Badminton
Diana Larsen
Kirsten Hansen
Søren Andreasen
Thomas Knudsen

Telefon
65982696
6598 2112
6535 3176
6598 2036

E-mail
doca@larsenmail.dk
Kirstenkirt@hotmail.com

Fodbold
Carsten Degnemark
Richard Hansen
Stig Nielsen
Michael Knudsen
Kenneth Christensen
Lasse Kristiansen

Telefon
6598 2696
6598 1525
6598 2680
6598 2616
6598 2554
65981619

E-mail
cdl@odense.dk
nyborg@skousen.dk
skn@pc.dk
tvevad@lite.dk
storm@jay.net
lrk@iai.dk

Håndbold
Pia Andersen
Henrik Jakobsen
Dorthe Jakobsen
Ulla Jensen
Brian Bisgaard
Mia Pedersen

Telefon
60941385
6598 1898
6598 1898
6598 2816
23473241
65952119

E-mail
p-and-64@hotmail.com
hj@dot.dk
dcoatch@hotmail.com
utj4@hotmail.com
bbisq@faaborgmidtfyn.dk
miawp@mail.dk

Gymnastik
Bodil Schaap
Britta Martinussen
Iben Bech
Anne Marie Winther
Dorthe Johansen

Telefon
6598 1270
6598 1892
6598 2414
6598 1556
86137560

E-mail
schaap@privat.dk
martinique@pc.dk
ibens@email.dk
mamw@c.dk
dorthejohansen@hotmail.com

Tennis
Jens Stokholm
Klaus Jensen

Telefon
6597 2089
6598 2080

E-mail
Jens.Stokholm@coop.dk
klausj@mail.dk

Motionsklubben
Arne Andersen
Birthe Andersen
Lars Peter Madsen
Peter Rasmussen
Allan Rosener

Telefon
2029 3054
6598 1959
6611 8601
6595 7776
65982199

E-mail
a.c.andersen@post.tele.dk
a.c.andersen@post.tele.dk
l.p.m@mail.dk
pr@baden-jensen.dk
allanelse@get2net.dk

Senioridræt
Ove Andersen
Nanny Gitz
Gitte Møller Pedersen

Telefon
6598 1397
6598 1373
6598 1389

E-mail

Rolfhallen
Henning Grønbæk
Ejgil Bjørnskov
Torben Henriksen
Peter Rasmussen

Telefon
6598 2346
6261 8810
65981905
6595 7776

E-mail
henningoghanne@mail.dk
lille.bjoern@mail.tele.dk
torben@hthrevision.dk
pr@baden-jensen.dk

Flagfootball
Jes Dreier

61781109

fingernisk@hotmail.com

Rolfhallens Cafeteria
Rolfhallens Klublokale

6598 2514

6598 1562
6598 1234

