For krop og sjæl.

Rolfsted Idrætsforening
Forår 2012
Så er det forår
Du sidder med forårsudgaven af RIF-bladet og det
indeholder lidt fra den forgangne vinter og lidt om
foråret og sommeren i RIF.

Åbent hus i Senior-idræt

Sommerfest 2012

Den 28. april er der åbent hus i kroket-afdelingen.
Det foregår ved Rolfhallen og alle er velkomne til
at kigge forbi. Se mere inde i bladet om dette arrangement.

I år afholdes RIF’s sommerfest i dagene 16., 17.
og 18. august. Vi er allerede i gang med at planlægge alle aktiviteterne og det endelige program
udsendes i starten af august.

DM i foreningensudvikling

Billeder fra gymnastikopvisningen
Rolfsted Idrætsforening har igennem de sidste
Der er masser af billeder fra en vellykket opvismåneder deltataget i DM i foreningsudvikling.
Et spændende projekt som du kan læse mere om i ningsdag hvor der var en masse glade børn som
viste hvad de kunne efter en lang vinters træning.
denne udgave af RIF-bladet.
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Hovedbestyrelsen.
Af Peder Veje, formand for RIF
Foråret er kommet, og foråret spirer over det hele.
Det gør det også i RIF.
Vi har startet året med at ændre vedtægterne, således at afdelingerne bliver mere involveret i ledelsen
af RIF, dette er gjort i håbet om at få flere afdelinger
til at blomstre i fremtiden.
Mit håb er, at afdelingerne skal vokse, ikke kun i antal af medlemmer men også i antallet af dem, som
er med til at få afdelingerne til at løbe rundt - de frivillige.
De frivillige vælger vi at fejre en gang om året, vi
holder en fest for alle dem, som har ydet en indsats i
løbet året, det er en måde at sige tak på.
Tak skal der også lyde til alle klubbens sponsorer og
samarbejdspartnere.
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har været inde
og udfylde vores spørgeskema ”Vi mener det alvorligt, når vi beder om din hjælp!”. Som et led i vores
deltagelse i DM i foreningsudvikling, vil vi i RIF gerne
finde ud af, hvad brugerne og ikke mindst dem, der
ikke bruger idrætsforeningen, mener om os, og hvad
vi skal gøre for at blive bedre. Der vil et andet sted i
bladet blive skrevet mere om spørgeskemaundersøgelsen.
Rolfsted IF er i Fynsserien i håndbold! For første
gang i klubbens historie er RIF rykket i Fynsserien.
Den 24. marts fik drengene overrakt pokalen fra DHF
- en utrolig flot bedrift. Dette er et flot bevis på hårdt
arbejde, sammenhold og kampånd er vejen til succes. Jeg ønsker alle jer på og omkring holdet et stort
tillykke og held og lykke i næste sæson i Fynsserien.
Udendørssæsonen er i gang for fodbold, flagfootball
og tennis. Se mere herom i bladet eller på vores
hjemmeside www.rolfsted-if.dk. Men husk der er flere aktiviteter, der kører hele sommeren igennem –
spinning, motionscentret og vores seniorafdeling.
Så velmødt i Rolfsted IF.

RIF-bladet udgives af Rolfsted Idrætsforening.
Oplag: 850 Stk.
Redaktion:
Michael Rasmussen
Bladet husstandsomdeles i
Ferritslev
Rolfsted
Kappendrup
Hudevad

2

RIF - for krop og sjæl

www.rolfsted-if.dk

Rolfsted Idrætsforening

BADMINTON
Af Kirsten Hansen
Så skinner solen- urene er sat på sommertid- havearbejdet kalder og det betyder jo så at de indendørs
sportsaktiviteter stopper. Det gør badminton også.
Rigtig mange spillere har haft en sjov vinter. Det er
kendetegnende for denne sport at både de rigtige
muskler og lattermusklerne bliver rørt meget mens
man spiller.
De seneste år har der kun været badmintonspillere
på motionsplan. Det forsøger vi at ændre fra næste
sæson. Det er lykkedes at finde 2 unge mennesker,
som gerne vil prøve at træne børn. Det er vi rigtig
glade for.
De to er Dina Svendson og Klavs Schwartz.
Der vil blive træningstid onsdag fra 16-18 og børnene vil blive delt op efter alder. Sæsonen starter uge
36 altså den første uge i september.
Har I spørgsmål så ring til Willi Hansen 24461098
eller Kirsten Hansen 60853937
Ligeledes kunne vi godt tænke os at sende de ældre
på banen. Vi samarbejder med DGI om dette projekt. Ældrebadminton er for alle over 60.
Nybegyndere, der vil have sjov motion
Den erfarne spiller, som er lidt ældre
Den,som vil prøve en ny idrætsgren
Den, som vil kombinere fællesskab med motion
Den, som vil skabe nye netværk.
Hvis der er et par ildsjæle, som kunne tænke sig at
være med til starte dette op, vil jeg meget gerne høre fra jer. Vi kan også trække på ekspertise/træning
fra DGI.
Man skla ikke være bange for at melde sig, selvom
man aldrig har spillet før. Det kan læres. Det viser
sig nemlig fra andre klubber.
Træningstiden vil blive i dagtimerne.
Hør nærmere herom ved henvendelse til Kirsten
Hansen 60853937 eller mail kirstenkirt@hotmail.com

www.rolfsted-if.dk
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Tennis
Af Jens Stockholm
Så nærmer vi os igen maj måned, og dermed en ny
tennis sæson.
Som i 2011, vil vi igen i år kun renovere bane 1 og
2. Omkostningen ved at renovere bane 3 vil være
rimelig voldsom, og da der pt. ikke er behov for 3
baner til tennis, vælger vi denne løsning.
Håber selvfølgelig, at der kommer gode ideer til,
hvad bane 3 eventuelt kan bruges til, så banen ikke
bare ligger hen og forfalder. Kunne evt. bruges til
strandhåndbold/fodbold/volley.
Tidligere medlemmer vil i slutningen af april måned,
modtage tilmeldingsskema.
Desværre er der ikke i den kommende sæson mulighed for instruktion af ungdom / nye spillere, da det
ikke er lykkedes at finde en instruktør.
Vi forventer at banerne vil åbne i starten af maj måned.
Der må spilles på banerne, når vimplen bliver hejst,
og nettene på banerne er sat op.
Tilmelding til den kommende sæson, skal ske til:
Jens Stokholm
Davinde Bygade 36
5220 Odense SØ.
tlf. 65972089 / 51511058.
Klaus Jensen
Lundsbjergvej 29
5863 Ferritslev.
tlf. 65982080
Vi håber, at der vil komme rigtig mange nye medlemmer, så der igen kan blive en god aktivitet på
vores gode tennisanlæg.
Med håbet om en rigtig god sæson.
Mvh.
Tennis udvalget.
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Det lakker mod enden….men kun for at kunne
fortsætte ind i fremtiden!
Af Peder Veje.
For styregruppen omkring DM i foreningsudvikling
løber tiden med hastige skridt mod afslutningen af
projektet. Den 24. maj lyder det officielle slutsignal
for dét, der fra DGI’s side skulle være med til at
styrke og udvikle foreninger over alt i Danmark. Vi
er stolte og beærede over at have fået lov til at være med i denne proces.
Vi ved, at udfordringerne fortsat vil komme, men
det er vores overbevisning, at RIF er rustet til at
imødekomme, hvad der måtte komme. Det har været vores overordnede mål at skabe en godt og
langtidssikret fundament for fremtidens idrætsforening RIF. Således, at den idrætsforening vi kender
i dag vil kunne styrkes og videreudvikles på bedst
mulig måde mange år ind i fremtiden…
Hvad har vi gjort?
Vi stillede os selv spørgsmålet:
Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Hvad er det vi forventer af RIF? Og hvordan skal vi sikre at vi når dertil?
Alle disse spørgsmål krævede svar – ikke blot fra
OS, men også fra JER!
Derfor afviklede vi i februar måned spørgeskemaundersøgelsen ikke kun for RIF’s nuværende bruger
men for hele lokalområdet, der skulle hjælpe på
med at finde svarerne at arbejde videre med!
Op imod 250 personer deltog i undersøgelsen. Det
er meget flot!
I korte træk viser de talmæssige og statistiske besvarelser i analysen at svargruppen mener, at RIF
har sin berettigelse. Og de mere bløde, ofte personlige kommentarer og iagttagelser viser, at RIF trækker i den rette retning, og at der er rum for vilje og
motivation til at arbejde mod nye mål.

www.rolfsted-if.dk

Vi har valgt, at alle der har interesse i at vide mere
om undersøgelsens resultater vil kunne deltage i en
”WALK-SHOP” kort efter Påske. Her vil alle resultater blive offentligt gjort. Samtidig vil vi fra styre
gruppens side udvælge 5 – 7 nøglepunkter som vi
mener, bør have ekstraordinær opmærksomhed.
Datoen for dette arrangement vil blive offentliggjort
på RIF’s hjemmeside.
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Sidste nyt fra Gymnastikafdelingen.
Af Iben Bech.
Forårsafslutningen er et arrangement på børnenes
præmisser, og det er vores ønske at børnene nyder
dagen sammen med de voksne på bedste vis. Vi ved
at børn husker denne type af oplevelser! Derfor
Lørdag den 31.marts 2012 summede Rolfhallen af
sommerfugle! Store som små trodsede de snevejret, vælger vi at fastholde fanerne i RIF’s arrangement!
og smuttede med de ca. 90 børn ind til forårsopvis- Det er meget højtideligt når gymnaster og gæster
rejser sig og hilser på fanen! Fanen er en stor del af
ning, for at markere afslutningen på gymnastiksæden danske foreningskultur, og det er vores ønske
sonen 2011/2012.
Til tonerne af ”Livstræet” og ”Mariehønen Evigglad” af videregive dette til børnene.
– som børnene sang, så det var en fryd – forduftede
Med over 300 mennesker i Rolfhallen på denne forde dog alle!
års-snevejrs- dag kan vi ikke andet end at være
Efter en fælles opvarmning for både børn og voksne stolte! Fra vores side skal lyde en stor tak til gymviste afdelingens i alt 5 børnehold, hvad de har lært naster, og publikum fordi I valgte at støtte op omkring dette arrangement.
i løbet af vinteren. Alle beviste de, at gymnastik er
forbundet med sved på panden, røde kinder og glaGymnastiksæsonen er nu vel overstået for børnene,
de smil. Både børn og instruktører ydede en meget
men vi glæder os til at se dem igen i gymnastiksameget flot indsats. Det er utroligt, hvad en vinters
len til september.
arbejde i gymnastiksalen kan munde ud i, når udgangspunktet er glade børn og entusiastiske inFølg med i udviklingen i gymnastikafdelingen på
struktører.
RIF’s hjemmeside: www.rolfsted-if.dk
Som noget nyt havde vi valgt at udlodde 4 stk. sæsonkontingent til et valgfrit hold til næste års sæson
på indgangsbilletten. Dette var både ment som en
sjov lille happening, men også for – måske – at give
både nye som kendte ansigter et ekstra pift til at
komme til gymnastik.
Forårsafslutning for gymnastikkens børnehold i
Rolfhallen.
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Håndbold U-12 drenge
Af Jeppe Dreier
Så er håndbold sæsonen slut, det har været en sæson der har budt på både op- og nedture. Hele sæsonen igennem har drengene mødt talstærkt op til
træning, hvilket har gjort træningen sjovere.
I første halvdel af sæsonen lå drengene i c-rækken,
hvor det blev til en 2. plads med kun et nederlag og
mange flotte kampe, det medførte oprykning til brækken. Efter jul skulle drengene så prøve kræfter i
b-rækken hvilket blev en svær opgave. Det blev kun
til en sejr og en uafgjort, men flere tætte kampe
hvor resultatet godt kunne have været anderledes.
Den hårde modstand i b-rækken har været med til
at udvikle spillerne rigtig meget.
Vi slutter sæsonen af med at tage til weekend cup i
Kerteminde, hvor der skal spilles en masse håndbold. Den finder sted i weekenden 13. - 15. april og
runder sæsonen helt af.
Til sidst vil jeg gerne takke alle jer som har været
med til at bakke holdet op til kampene.
Tak for en sjov og forrygende sæson.
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U6 pige B.
Af Dorthe Jacobsen
U 16 pige b.
Så lakker håndboldsæsonen mod enden, og turneringen er slut. U 16 pigerne sluttede midt i deres
pulje, og det er en placering holdet kan være rigtig
stolte af.
Der er kommet nye spillere til og gamle er vendt
hjem igen, det er dejligt, men kræver også at man
lige lære at spille sammen, så derfor. Rigtig godt
gået.
Træningen har i denne sæson fungeret sådan, at u
14 og u 16 piger har trænet sammen, det har været
rigtig godt, da der altid har været 12 – 18 spillere at
træne med. Det giver træningen helt andre muligheder og det er blevet udnyttet optimalt.
Der er altid højt humør og godt sammenhold på
begge hold, og de fungerer rigtig godt sammen.
Brian Bisgaard og undertegnede har haft fornøjelsen
at være på sidelinjen , til alle holdets kampe, da deres trænere har været med på u 14.
Det har været en udsøgt fornøjelse, pigerne er bare
rigtig rare at tilbringe tid med.
Næste år rykker begge hold op, sådan at det bliver
1 u 18 og 1 u 16 hold.
Selvom der er spillere nok til begge hold, ser vi da
meget gerne at der kommer flere til, så derfor hvis
du går med en håndboldspiller i maven så duk endelig op, når vi påbegynder sæson 2012/2013.
Den årgang der er tale om til u 18 er 1995 og 1994.
Er der nogle spørgsmål kan man kontakte Dorte Jakobsen på mobil 26393686.
Tak for denne sæson og vel mødt til næste.

www.rolfsted-if.dk

U6 og U8.
Af Camilla Pedersen, Mia Dyhre, Christel Jakobsen.
Vores mindste turneringsspillere har i denne sæson
ikke været ret mange. Desværre kun en 8 – 10
stykker. Men dem der har været der, har gået rigtig
hårdt til den.
Der er højt humør og glade dage, selv så få små
spillere kan faktisk fylde meget i en stor hal.
Før jul meldte vi ikke vores hold til nogle stævner,
mange af dem var helt nye, og vi følte det var bedst
de lærte lidt af håndboldkunsten, før vi tog dem
med til kampe.
Her efter jul var vi så heldige at det første stævne
var på hjemmebane. Vi havde meldt et u 6 og et u
8c til. Vores u 6 klarede sig rigtig fint. Vores u 8 c
viste sig at være for gode til en c række hvor de
vandt alle deres tre kampe, så grundet et afbud fra
en anden klub spillede de også tre kampe i b rækken. Med gode resultater, så det var bare rigtig flot.
Sidste stævne var i Svendborg, og her vandt vores
u 6 alle deres kampe, så de har virkelig været dygtige til at lære det vi har gået og trænet med dem.
Vores u 8 var meldt til i en b række hvor de vandt
to og spillede en uafgjort, det er bare rigtig flotte
resultater.
Til sidst i stævnet fik vi alle en guldmedalje med
hjem, det er bare sejt.
Vi håber I har hygget jer lige så meget som vi trænere har, og håber da, at alle dukker op til den nye
sæson.
Tak for denne sæson.
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Rolfhallens aktivitetsudvalg
Hvem er vi?
Rolfhallens Aktivitetsudvalg består af en gruppe lokale folk og ildsjæle, som gerne vil støtte op om
Rolfhallen og dennes bevarelse.
Udvalgets formål er, ”at skabe kulturelle arrangementer, og ved sine aktiviteter at danne grundlag
for økonomisk støtte til Rolfhallen”. Disse aktiviteter
vil blive afholdt løbende henover året, og vil forsøge
at ramme en bred målgruppe af lokalbefolkningen.
Af tidligere arrangementer kan nævnes Baby- og
Børnemesse Fyn, som første gang blev afholdt i september 2010 med kongeligt besøg af Prinsesse Marie og lille Prins Henrik. Messen blev afholdt igen i
2011, og er i 2012 planlagt til at finde sted den
8. og 9. september.

gen, og derved give os og Rolfhallen en hjælpende
hånd.
Et medlemskab er personligt og koster 50 kroner
årligt.
Du kan blive medlem ved at indbetale 50 kroner på:
Reg.nr. 0828, kontonr: 0002895137
Husk at anføre navn og adresse ved overførslen.
Vi håber på at se dig til vores næste arrangement J
Lykke Holtze
Formand
Tlf: 22993634
Mail: aktivitetsudvalget@rolfhallen.dk

Derudover blev der i maj 2011 afholdt et cykelsponsorløb som ved hjælp af stor aktiv deltagelse af både børn og voksne kørte næsten 28.000 kroner ind i
løbet af 2 timer!! Der var heldigvis rigtig mange lokale erhvervsdrivende som bakkede op om formålet,
og sponsorerede deltagerne med flotte beløb. Til alle
skal der lyde en kæmpestor TAK!!!
Aktivitetsudvalget vil naturligvis gerne skabe flere
arrangementer, store som små, og har du derfor en
god ide til hvad netop DU kunne tænke dig der skulle foregå i og omkring Rolfhallen er du meget velkommen til at kontakte os.
Sådan kan du hjælpe os:
For at Aktivitetsudvalget kan eksistere, og derved
hjælpe Rolfhallen med at overleve, kræver det opbakning af lokalsamfundet, og derved også fra dig…
Du kan melde dog som passivt medlem af forenin-
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Senioridrætten – sommer 2012
Vinteraktiviteterne er nu overstået, og mere end 60 personer har i vinterens løb vedligeholdt deres kondition ved at deltage i Seniorafdelingens aktiviteter.
Vinteraktiviteter 2012 starter mandag den 24. september kl. 10.00 i Rolf Hallen.
Nu starter de udendørs sommeraktiviteter, og de afvikles således:
Mandage kl. 9.30 – ca. 11.30
Fælles cykeltur. Der startes sædvanligvis to ruter: En kort (ca. 10 km.) og en længere (ca. 20 km.)
Mødested: Rolf Hallen
Tirsdage kl. 9.00 – 13.00
Der spilles krocket på fodboldbanen bag tennisanlægget
Onsdage fra 9.30 – 11.30
Der spilles Petanque på banerne ved tennisanlægget.
Torsdage kl. 14.00 – 16.30
Der spilles krocket på fodboldbanen bag tennisanlægget

Åbenthusdag i Krocket den 28. april
Kom og prøv at spille krocket – et spændende spil, hvor antallet af taktiske kombinationsmuligheder kun
overgås af skakspillet. Der er åbent hus lørdag den 28. april kl. 13.30 – 15.30. Det hele foregår på boldbanen bag tennisanlægget. Tag familien med. Vi giver en sodavand eller en kop kaffe.
Ove Andersen
65 98 13 97

14

Gitte Møller Pedersen
65 98 13 89
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Knud Knudsen
65 98 20 33

Nanny Gitz
65 98 13 73
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Rolfhallen Ud- eller afvikling?
Af Peter Christiansen
Det kommer næppe som en nyhed for ret mange
læsere af denne artikel, at Rolfhallen de senere år
har døjet med en presset økonomi, og at vi desværre fortsat har disse udfordringer til trods for, at man
har iværksat en lang række besparelser.
Situationen er pt. så alvorlig, så der, som beskrevet
i overskriften, mere eller mindre er tale om ud- eller
afvikling af hallen. Kommunens økonomi er presset,
og det mærker både haller og idrætsforeninger, så
der er nu i høj grad brug for, at lokalområdet bakker
op om såvel hal som idrætsforening, så vi begge
kan bestå til glæde og berigelse af lokalsamfundet.

ve glæde af ham mange år endnu. Hung leverer
gerne mad ud af huset til såvel store som små selskaber, så prøv evt. hans mad til jeres næste familiearrangement. www.sportscafeteriet.dk
I tråd med retningslinjerne i Faaborg-Midtfyns politikker om sund kost i hallerne, er sportscafeteriet
netop blevet udstyret med 2 maskiner, som kan lave pommes frites mv. uden brug af friture. Rolfhallen vil derfor fremadrettet være friturefri zone.

Handlingsplan for fremtiden: I 2011 søgte vi fra
bestyrelsen om at komme med i et projekt , hvor vi
med tilskud fra Faaborg Midtfyns kommune ville afholde en række workshops i samarbejde med Keinicke & Overgaard Arkitekter samt DGI huse og
haller. I første omgang kom vi desværre ikke med,
men da en anden hal trak sig fra projektet, kom vi
heldigvis med på et afbud, og har derfor nu her
først i 2012 afholdt en række workshops og arbejdsmøder. Snart foreligger en færdig handlingsplan
med forslag til optimeringer af vores bestående hal.
Overskriften er flere aktiviteter under samme tag,
og dermed optimal udnyttelse af vores bestående
m2, hvor vi skal fokusere på vores kerneprodukt
som hal, hvilket til hver en tid vil være at facilitere
fysisk udfoldelse. Det er dog helt klart en ambition,
at vi i fremtiden også skal danne ramme om stort
set alle tænkelige forsamlinger såsom kortklubber,
dans, dart, bordtennis, ja kun fantasien sætter
grænserne. Har du en god idé, kan du rette henvendelse til hallens bestyrelse eller deslige for RIF.

Den kommende tid: Når handlingsplanen ligger
færdig, og så skal arbejdsgruppen (og evt. dig) i
gang med at realisere de mange forbedringsforslag,
som fagfolkene og vi selv er kommet frem til via
møderækken primo 2012.

Facebook: Rolfhallen er selvfølgelig at finde på Facebook, hvor du har mulighed for at følge med i diverse aktiviteter i og omkring hallen, hvis du sørger
Nye aktiviteter: Vi fra hallens bestyrelse har sat os for at ”SYNES GODT OM” os derinde. Vi opdaterer
for, at vi arbejder indædt på at Rolfhallen skal være løbende siden, så du kan holde dig ajour med, hvad
der sker i hallen.
en hal i udvikling, og man har derfor de seneste år
set en Baby- og Børnemesse og et sponsorløb opstå,
Ny halinspektør: Hallens bestyrelse stor overfor at
hvilket bliver til virkelighed via frivillige kræfter i
Rolfhallens aktivitetsudvalg (de kan altid bruge flere rekruttere en ny halinspektør, som skal være omdrejningspunkt i hallens udviklingsplaner de komfrivillige). Man har her i februar forsøgt sig med at
etablere en fastelavnsfest for voksne, som desværre mende år, og om nogen være medvirkende til, at
økonomi og faciliteter er, som de skal være. I den
måtte aflyses pga. for få tilmeldte. I vil i de kommende år se en række initiativer, og vi håber at I vil forbindelse vil vi gerne benytte lejligheden til at takbakke op om dem, da de skal være medvirkende til, ke Steen for samarbejdet de seneste par år, og ønske ham held og lykke fremover.
at vi alle fortsat kan have en lokal idrætshal.

Vel mødt i Rolfhallen
Rolfhallens bestyrelse

Sportscafeteriet: Vi har i 2011 været så heldige
at kunne indgå en aftale med Hung Lu Vii, som driver Sportscafeteriet i vores hal. Vi opfordrer lokalsamfundet til at støtte hans spisested, så vi kan ha
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Håndbold U14
Af Pernille og Michelle
Denne håndbold halvsæson for U14 piger har budt
på meget forskelligt.
Nogle spillere har forladt klubben og andre er kommet til, men uanset hvad pigerne er stødt på, så har
de formået, at holde hovedet højt og komme med
en kanon spillerglæde.
Dette skal de have stor ros for! Til træning har der
været en god stemning, med god træningsindsats,
dog lidt fjanten en gang i mellem, men det skal der
også være plads til.
Pigerne har desværre ikke klaret sig så godt denne
halvsæson, hvis man tænker på sidste halvsæson,
hvor de endte på en 2. plads, hvilket var super flot!
I denne halvsæson måtte de med en enkelt uafgjort
og ingen vundne kampe, ende på en 2. sidste plads.
Alligevel har de holdt hovedet højt og kæmpet rigtig
godt, samt udviklet sig enormt meget.
Pigerne har masser af gå på mod og der skal bare
arbejdes endnu mere med dem, så er vi sikre på de
bliver nogle endnu bedre håndbold spillere.
Håber vi alle ses til næste sæson.
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Idrætsforeningen
Peder Veje
Diana Larsen
Peter Rasmussen
Mette Talbro
Ernst Jørgensen

Telefon
41431498
65982696
65957776
61781196
65982230

E-mail
veje.peder@gmail.com
diana.31@live.dk
pr@baden-jensen.dk
mettetalbro@gmail.com
lundsbjergvej_69@yahoo.com

Støtteforeningen
Poul Erik Greve
Lars Hansen
Klaus Søberg Brylle
Thomas Knudsen
Jens Christian Knudsen

Telefon
65982514
20136485
50933209
65982036

E-mail
greve1@pc.dk
kirkeballe5@mail.dk

Badminton
Kirsten Hansen
Thomas Knudsen

Telefon
65982112
65982036

E-mail
Kirstenkirt@hotmail.com

Fodbold
Carsten Degnemark
Richard Hansen
Michael Knudsen
Jimmy Bækholm
Jan Frahm
Peter Arnoldsen
Morten Frederiksen

Telefon
65982696
65981525
65982616

E-mail
cdl@odense.dk
Odensesoe@skousen.dk
tvevad@lite.dk
jsb.bold@stofanet.dk
jan.frahm@mail.dk
info@lstf.dk

23391046
40861119
31201910

thokar@rolfstednet.dk

thokar@rolfstednet.dk

Håndbold
Telefon
Anton Holmegaard
40179250
Dorthe Jakobsen
65981898
Brian Bisgaard
23473241
Rikke Christensen
22403890
Helle Woetmann Pedersen

E-mail
anton_holmegaard@hotmail.com
dcoatch@hotmail.com
bbisq@faaborgmidtfyn.dk
oorilleoo@hotmail.com

Gymnastik
Iben Bech
Bodil Schaap
Britta Martinussen
Eva Schou Corfitzen

Telefon
65982414
65981270
65981892
65973880

E-mail
ibens@email.dk
Schaap@ferritslevnet.dk
martinique@pc.dk
e.corfitzen@hotmail.com

Tennis
Jens Stokholm
Klaus Jensen

Telefon
6597 2089
6598 2080

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

Motionsklubben
Lars Peter Madsen
Ulrik Hansen
Arne Andersen
Karina Frandsen

Telefon
26195601
20623227
20293454
20432272

E-mail
l.p.m@aarslevnet.dk
ulrik.b.hansen@hotmail.com
a.c.andersen@aarslevnet.dk
kf-open@hotmail.com

Senioridræt
Ove Andersen
Nanny Gitz
Gitte Møller Pedersen
Knud Knudsen

Telefon
6598 1397
6598 1373
6598 1389
65982033

E-mail

Rolfhallen
Peter S. Christiansen
Uffe Andersen Holtze
Sten Lindegård
Thomas Hofstedt

Telefon
22776275
30132848
23484651
20200888

E-mail
peterskovbo@gmail.com
uffeholtze@gmail.com
sten.tvevadgyden@gmail.com
hofstedt@nielsen.tele.dk

Flagfootball
Jes Dreier
Jan Frahm

40379673
23391046

flint_fluks@hotmail.com
jan.frahm@mail.dk

Rolfhallens Cafeteria
Rolfhallens Klublokale

6598 1562
6598 1234

