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For krop og sjæl.  

Sommeren er ovre… 

 

MEN en spændende indendørssæson er gået i 

gang og RIF har masser af tilbud til dig der gerne 

vil være aktiv og være en del af en spændende 

forening. 

Vi har badminton, gymnastik, håndbold, fodbold, 

senior-tilbud, spinning, Zumba og meget mere. 

Læs om det hele inde i bladet. 

 

Flagfootball-holdet. 

 

Har været på tur i det tyske. Det kan du læse om 

og hvis du har lyst til at prøve kræfter med denne 

spændende  sport, så har de også plads til dig. 

 

 

Gymnastik 

 

Har igen i år en masse forskellige hold og alterna-

tive tilbud. 

Blandt andet et hold for ”Gæve gutter, friske fyre 

og raske drenge”. Et tilbud der vist skal prøves. 

Se mere om dette og de andre hold inde i bladet. 

 

Håndbold 

 

En spændende sæson er startet og med vores 

Herre Senior i Fynsserien er der garanti for top-

håndbold i Rolfhallen om søndagen. 

Vi har også mange andre hold, så der er helt sik-

kert grund til at møde op og støtte—på både 

hjemme og udebane. 

 

 

 

 

 

 

Julefrokost. 

 

Trods vi lige har haft sommer så 

er der under 2 måneder til en af 

årets store begivenheder 

 

Julefrokost i Rolfhallen 

 

Den afholdes den 1. december og du kan se mere 

om tidspunkt og tilmelding på side 5. 

 

Ny halinspektør 

 

1. august startede Per Rasmussen som halinspek-

tør i Rolfhallen. 

Per har skrevet nogle praktiske oplysninger på 

side 7. 

Vi byder Per velkommen og glæder os til et godt 

samarbejde. 
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Hovedbestyrelsen. 
Af Peder Veje, formand for RIF 

 

Hvor er det dejligt at se, når 120 glade børn spiller 

fodbold på boldbanerne. Det var blot én blandt man-

ge ting, der foregik til sommerfesten i år. Banko, ga-

defodbold, løb, håndbold, musik fra ladet af en lastbil 

og flagfootball var nogle af de andre aktiviteter. Og 

da vejret var med os, var det i år en meget flot be-

søgt sommerfest. Tak til alle de sponsorer, som har 

støttet sommerfesten. Tak for jeres bidrag, og ikke 

mindst tak til Carsten Lykkegaard for den flotte åb-

ningstale. 

 

Når sommeren er ved at være ovre, går alle vinter-

aktiviteterne i gang, og i år skal foreningen prøve 

noget, vi ikke har prøvet før. Vores herrehold i hånd-

bold skal starte i Fynsserien, så her gælder det om 

at møde op i hallen og støtte holdet. 

 

I år startede vi også børnebadminton op igen efter 

mange års pause. Vi var flere, der var spændte på, 

hvor mange der ville dukke op, men den 

”bekymring” blev hurtigt gjort til skamme. 23 børn 

var mødt op første gang, og flere er kommet til si-

den. Det er en stor succes! Flot gået af alle jer, der 

har noget med badminton at gøre. 

 

Sidste år gennemførte vi en stor brugerundersøgelse 

i forbindelse med vores deltagelse i DM i forenings-

udvikling, og her spurgte vi, hvad I ønskede jer af 

nye aktiviteter. 3 ting gik igen: Volley, bordtennis og 

løb. Så det vil vi gøre noget ved. ”Aktiv lørdag” med 

disse 3 sportsgrene bliver introduceret efter efterårs-

ferien. Der bliver mulighed for, at hele familien kan 

komme op og dyrke de 3 sportsgrene sammen. Så 

kom op i hallen, når det går løs. Se nærmere herom 

andetsteds i bladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som alle andre sportsklubber kæmper Rolfsted IF 

også for at få økonomien til at hænge sammen. Der-

for har vi valgt at bemande 4 boder på Odense Sta-

dion ved alle OB´s hjemmekampe, og det giver rigtig 

mange penge til klubben. Vi er 20 mand af sted ved 

hver kamp og har nogle rigtige hyggelige timer sam-

men med hinanden og vores børn, som får gratis en-

tre til kampen.  

For de voksne som har lyst, er der også mulighed for 

at se lidt fodbold. Så husk at meld dig som bodhjæl-

per - se hvordan senere i bladet. Hvis der er nogen 

af jer, der har gode ideer til, hvordan vi som klub 

kan skabe en bedre økonomi, så giv mig gerne be-

sked. 

 

Ydermere vil jeg gerne takke alle de frivillige hjælpe-

re, vi har i klubben. I gør et fantastisk job - bliv ved 

med det. Vi er stolte af jer. 

 
 

RIF-bladet udgives af Rolfsted Idrætsforening. 

 

Oplag: 850 Stk. 

Redaktion: Michael Rasmussen 

 

Bladet husstandsomdeles i 

   Ferritslev 

   Rolfsted 

   Kappendrup 

   Hudevad 
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BADMINTON 
Af Kirsten Hansen 

  

Så er vi rigtig godt i gang med vores nye badminton-

sæson. 

I år er der kun baner til udlejning fra kl. 19 både 

mandag og onsdag. De tidlige tider er væk, så der er 

kun baner tilbage fra 21 begge dage. 

Jeg vil dog opfordre til at komme og spille på motio-

nistholdet onsdag kl. 19-20.30. Vi mangler spillere, 

da flere er holdt pga skader. Vi spiller double og skif-

ter makkere hver 1/2 time. Der spilles både mix og 

ikke mix. Bare kom og prøv dette sjove hold. 

  

Vi har opstartet børnebadminton onsdag kl. 16-18. 

Vi har 2 trænere på nemlig Dina Svendsen og Klavs 

Schwartz. Vi var selvfølgelig spændt på, hvor mange 

børn der ville komme. Der kom 23 den første gang 

og lidt flere 2. gang. Det var helt fantastisk. Her i 

september skal trænerne på kursus, så de vil komme 

med endnu flere gode ideer. Børnene er allerede nu 

blevet delt, så de mindste spiller fra 16-17 og de lidt 

større fra 17-18.  

  

Hvis børnene vil købe træningsdragter er prisen 365 

kr. Vi har også til voksne, hvor prisen er 470 kr. 

  

Badminton for seniorer er noget nyt, som vi vil prøve 

at starte. Går du hjemme og har lyst til at blive rørt 

og få lidt hyggeligt samvær, så mød op TORSDAG kl. 

9.30 i ROLFHALLEN. Du behøver ikke at kunne spille, 

bare du har lysten til at lære det, så finder vi ud af 

det. Vi har også ketchere, der kan lånes, hvis man 

ikke vil investere i en ny fra starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alt betaling skal i år gå via halbooking. Gå ind på 

RIF`s hjemmeside www.Rolfsted-if.dk. Opret jer 

(den der spiller- altså barnets navn, hvis det er bør-

nehold) som bruger først, og derpå videre. Har I pro-

blemer med det, så vil jeg gerne udlevere en brugs-

anvisning. Der hænger også nogen på opslagstavlen 

i hallen. 

  

Kirsten Hansen 

tlf 60853937 

  

Kirstenkirt@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.Rolfsted-if.dk
mailto:Kirstenkirt@hotmail.com
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Tennis 
Af Jens Stockholm 

 

Så nærmer vi os efteråret, og dermed afslutningen 

på tennis sæsonen. 

 

Desværre har der været en større nedgang af antal-

let af medlemmer i 2012. 

Vi har i år kun været ca. 25 aktive spillere. Dette er 

langt mindre end vores anlæg kan klare, så dette er 

selvfølgelig beklageligt. 

 

Vi har i år desværre ikke været i stand til at tilbyde 

tennis for ungdommen, da vi ikke har kunnet skaffe 

en træner. 

 

Vi forventer, at tennis sæsonen slutter i uge 43. 

Da både Klaus Jensen og undertegnende stopper 

efter denne sæson, vil det være meget glædeligt, 

om der blandt bladets læsere / afdelingens medlem-

mer skulle være personer, som gerne vil byde ind, 

med at evt. overtage tennisafdelingens opgaver. 

Skulle dette være aktuelt, må i meget gerne kontak-

te Klaus eller Jens for nærmere info. 

 

Vi håber fra udvalget side, at vi igen kan komme de 

ca. 70 medemmer som der så rigeligt er plads til på 

vores dejlige anlæg. 

 

Udover dette, håber vi selvfølgelig også, at bane 3 

vil blive brugt til en eller anden form for idræt, da 

banen aldrig vil blive særlig brugbar for tennisspil. 

 

Tak for en god sæson. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indendørs fodbold sæson 2012/13 

  

 

Hermed tider/Hold/samt trænere.. til indendørs fod-

bold opstart fredag d. 26/10-2012 (uge 43) 

  

Tid               Hold                                     

                        

15 - 16         U11-12-13 drenge og piger      

Thomas Nielsen/Kenneth Kristensen 

mobil 29666711/ mobil 23284299 

  

16.15-17.15   U7,U8 drenge og piger 

Lasse Fredslund/Tommy Nielsen 

mobil 25223304/mobil 22545902 

  

17.15-18.15  U9/U10 drenge og piger 

Bent Rasmussen/Jesper Timmermann 

mobil 40365622/mobil 40296940 
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Ny halinspektør i Rolfhallen 

Af Per Rasmussen 

 

Kære brugere af Rolfhallen. 

Onsdag den 1. august er jeg startet som ny halin-

spektør for Rolfhallen, jeg har brugt den første tid til 

at gennemgå hele faciliteten grundigt for at blive 

dus med hallen, nu hvor sæsonen er begyndt er der 

igen masser af liv i hallen med børn og voksne fra 

skoler og forening til masser af idræt, det er en for-

nøjelse at se de mange top engagerede børn, unge, 

voksne, trænere og foreningsledere som virkelig 

brænder for idrætten, så derfor, kender du nogen, 

der endnu ikke benytter hallen til en eller anden 

form for sport, vil jeg gerne opfordre jer til at anbe-

fale dem at afprøve nogle af de gode tilbud som for-

eningerne byder på. 

 

Som helt ny og uprøvet i Rolfhallen betyder det at 

der er mange ting og forhold som jeg ikke lige ken-

der men som jeg nu skal lære og her håber jeg at i 

alle vil hjælpe mig med gode råd og bære over når 

der opstår småfejl i starten, jeg vil til gengæld gøre 

alt for at lære af fejlen og dermed få tingene til at 

fungere på sigt til alles tilfredshed. 

 

FMK online booking. 

Alle reservationer af Rolfhallen bliver nu lagt ind i 

FMK.halbooking.dk, jeg vil opfordre jer til at gå ind 

og se siden på adressen http://fmk.halbooking.dk 

her kan i altid se hvad der sker i hallen, møde/

selskabslokaler, gymnastiksalen på Rolfsted skole 

m.v. 

I kan se hvad der sker i dag, længere frem i tiden 

og i kan oprette jer som brugere og dermed selv 

online bestille lokaler i hallen, herefter modtager i 

hurtigt en bekræftelse med pris m.v.  

 

Møde & Selskabslokaler 

Udlejning af selskabs og mødelokaler i hallen. 

Jeg vil opfordre alle til at benytte muligheden for at 

leje lokaler i Rolfhallen og anbefale det til alle i ken-

der, vi har nogle rigtig gode lokaler, det ene med 

plads til op til 50 personer, det andet med plads til  

 

 

 

op til 120 personer, se mere om priser og betingel-

ser på www.Rolfhallen.dk 

 

Brug af cafeteriet 

Jeg vil gerne opfordre alle bruger af Rolfhallen til at 

benytte cafeteriet til indkøb af diverse mad og drik-

kevarer, Hung gør et stort stykke arbejde for at ca-

feteriet altid er nydeligt, indbydende og med et bil-

ligt og godt udbud af diverse lækkerier, han fortje-

ner at vi kvittere med at støtte op om virksomheden 

som er til fælles gavn for alle i Rolfhallen. 

 

Et par små ønsker til brugerne. 

Medbragte ølflasker i omklædningsrummene bedes 

returneret til cafeteriet. 

Smadrede ølflasker i omklædningsrummene bedes 

forsøgt undgået, der kommer skolebørn næste dag 

og selv den bedste rengøring kan ikke altid få alle 

splinter væk. 

Rens venligst hænder grundigt for harpiks før brug 

af omklædningsrummene, håndrens og papir findes 

i hallen på gavlen mod spillergangen, de to eksiste-

rende dispensere har ikke virket særlig godt og bli-

ver nu erstattet af 2 nye. 

Cigaretskodder udendørs bedes henlagt i de til for-

målet fremstillede krukker. 

 

Glemte sager. 

Alle glemte sager lægges i hal depotet i en sort sæk, 

her kan de afhentes igen. 

I er altid velkommen til at komme og tale med mig 

om stort og småt i måtte have på hjertet og jeg 

glæder mig rigtig meget til det kommende samar-

bejde med jer alle om at drive og udvikle Rolfhallen. 
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Nyt fra fodbold 

Af Richard Hansen 

 

 

  

Succes....til RIF ’s nyligt afholdte sommerfest hav-

de vi inviteret en del omkringliggende  klubber til at 

kommer og spille, hvilket førte til at vi måtte uddele 

over 110 medaljer til nogle godt trætte men glade 

spillere. 

  

Efterårssæsonen er ved at være slut og indendørs 

skal til at starte fredag i uge 43. 

  

Vores serie 5 hold er pt. ubesejret med en målscore 

på hele 31 - 13, men ligger til trods herfor kun midt 

i tabellen udtaler coach Morten Frederiksen. 

  

På det nylig afholdt bestyrelsesmøde i afd. blev det 

besluttet af dele afdelingen op i en børne- og en se-

niorafdeling. Dels for at få genereret ungdomsarbej-

det op i fuldt gear, men også for at få nogle flere 

ansigter ind over til at løse de opgaver som dette 

kræver.  

Foreløbigt har 4 personer meldt sig men vi kan sta-

digvæk min. bruge 1 person mere.. så kon-

takt Richard på mobil 2835 5320, hvis du vil være 

med til at gøre en forskel for vore unge fodboldspil-

lere. 
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Håndbold 

Af Brian Bisgaard 

 

SNIF Rolfsted 

Rolfsted IF og SNIF har i år valgt, at indgå holdfæl-

lesskab på 3 ungdomshold: U-12 piger og U-14 

drenge og piger. Dette har vi gjort, da det efter kort 

tids træning så ud som om, at ingen af klubberne 

kunne stille med et hold i de respektive årgange. 

 

Derfor besluttede vi, at det var bedre et lavet et 

hold, som går under navnet SNF-Rolfsted. Spillerne 

vil træne sammen, og spille hjemmekampe både i 

Årslevhallen og i Rolf Hallen. Når vi nærmer os jul, 

vil vi tage samarbejdet op til genovervejelse for de 

respektive hold. De kunne jo være, at vi havde fået 

samlet nok spillere til, at vi igen kan skabe et Rolf-

sted hold. 

 

Danske Spil 

D. 7. oktober har vi årets første hjemmestævne. 

Denne dag bliver også startskuddet for vores Dan-

ske Spil kampagne. Kom derfor op i hallen, hvor 

håndboldudvalget vil stå klar til at hjælpe DIG med 

at få en spilkonto ved Danske Spil. Du skal blot tage 

dit NEM-ID med. Herefter skal vi nok guide dig igen-

nem tilmeldingen! 

 

Rolfsted IF får 250 kroner pr. spilkonto der åbnes. 

Der er allerede kommet et link på klubbens hjem-

meside. Dette link skal benyttes, for at klubben får 

de 250 kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesøndage: 

Vi har i de kommende 3 måneder mange spænden-

de hjemmekampe. Efter en sikker oprykning til  

Fynsserien for herrerne, kan forventes nogle intensi-

ve hjemmekampe, hvor der er brug for stor opbak-

ning. Men Bente og Ole på 11 år har også brug for 

din opbakning. Så kom op i hallen. 

 

Vi har store hjemmekampe d. 7/10 – 21/10 – 

4/11 – 15/11 - 17/11 – 2/12 

 

D. 17/11 har vi hjemmelørdag. Denne dag vil blive 

speciel. Vi har flyttet kampene til lørdag, for at lave 

en speciel event ud af det. Kom og vær med til at 

fylde hallen. 

 

 

Håndboldudvalget 

HJÆLP DIN 

HÅNDBOLDAFDELING 

MED UDVALGSARBEJDE 

 

Vi mangler personer der vil give et nap med i hånd-

boldudvalget. 

Det er ikke særlig tidskrævende, bare vi er mange 

nok. 

Vi mødes ca. 1 gang om måneden, fra august – 

marts, derefter er det kun efter behov. 

 

Hvis du er interesseret i at deltage i udvalget, så 

kontakt os på 72533922  



Rolfsted Idrætsforening 

   RIF - for krop og sjæl                                                    www.rolfsted-if.dk    10 

 



   www.rolfsted-if.dk                                                     RIF - for krop og sjæl            11 

Rolfsted Idrætsforening 
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Nyt fra gymnastikken! 

Af Iben Bech 

 

Traditionen tro har vi i begyndelsen af september 

startet sæsonen i RIF Gymnastik. Det er i år lykke-

des os at skabe et tilbud til medlemmerne, der rum-

mer hold for både børn og voksne, mænd og kvin-

der, højt tempo og mere roligt tempo.  

 

…endnu et nyt tiltag i RIF Gymnastik! 

 

Årets nyeste tiltag i RIF Gymnastik er Zumba for 

børn. Holdet kaldes ZumbAtomic®, der henvender 

sig til piger og drenge i alderen 8 – 12 år. Det er en 

effektiv træning med super energi. På holdet danses 

til de inspirerende og glade latinamerikanske ryt-

mer, hip hop og andet danseegnet musik. I beskri-

velsen af ZumbAtomic® hedder det sig at ” Zum-

bAtomic® vil øge fokus, selvvære og forbedre ko-

ordination hos børnene”. Samlet set et en holdbe-

skrivelse som alle børn vil kunne have gavn af at 

prøve. Det nemt at lære, og smil og sved på panden 

følger med af sig selv. 

 

I skrivende stund er der 7 tilmeldte på holdet, men 

der er plads til flere, så mød endelig op! 

 

…fra manuel til elektronisk tilmelding!  

 

Som alle andre afdelinger i RIF, er vi er i RIF Gym-

nastik som noget nyt i denne sæson overgået til 

elektronisk tilmelding og betaling via FMK Hal-

booking. 

Vejledningen til dette er at finde på  

www-rolfsted-if.dk 

Tilmeldingen til gymnastikken skal ske inden 1. ok-

tober 2012, herefter vil der løbende blive ført delta-

gerkontrol på alle hold. 

 

Fra gymnastikudvalget side ønsker vi denne frem-

tidssikring af idrætsforeningen hjerteligt velkom-

men. Vi glæder os over, at RIF har valgt at indføre 

denne optimerede procedure over alt i foreningen.  

Der er store synlige fordele ved dette tiltag – ek-

sempelvis styringen af afviklede betalinger - som 

bestemt vil gøre arbejdet for afdelingen kasserer 

meget nemmere. 

 

...godt fra start!  

Sæsonen i RIF gymnastik er startet med bravour! 

Både instruktører og gymnaster har taget udfordrin-

gerne op, og møder velforberedte til en ny og aktiv 

sæson. Sommerens afslappende måneder er nu vel 

overstået, og alle er parate til vintertimerne i gym-

nastiksalen. 

 

 

 

Vi glædes over at tilmeldingerne strømmer ind, og 

dermed honoreres instruktørerne allerede nu for de-

res start indsats. Tak for det! 

 

Det er gymnastikudvalget ønske at forberede in-

struktørerne bedst muligt til arbejdet under fanerne 

i RIF gymnastik. Dette gøres ikke alene ved dialog 

med udvalget, og i meget høj grad også via det 

ugentlige møde mellem instruktør og gymnast. Der-

for opfordre vi til et åbent og ærligt samarbejde, der 

er med til at sikre kvaliteten i RIF gymnastik. 

 

Vi ønsker alle – såvel instruktører som gymnaster  - 

vel mødt til endnu en god sæson. 

På gymnastikudvalgets vegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ny dato for børnenes forårsafslutning 2013!!! 
Til alles information er datoen for næste års forårsopvisningen 

blevet flyttet.  

Derfor flyttes børnenes forårsafslutning  til lørdag den 23. 

marts 2013. 

Vi beklager naturligvis, men håber at det løser sig  
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Udfordringer, sjov og fuld opbakning 

Af Louise, Instruktør gymnastik 
 

- Sådan er det at være instruktør i RIF Gymnastik! 

Da jeg i 2011 sagde ja til at være instruktør for 

Fræs for Rollinger var det med en vis nervøsitet i 

maven. Jeg havde ikke tidligere undervist både børn 

OG deres forældre, og min bekymring gik på, om 

jeg nu overhovedet kunne finde ud af at inddrage 

alle i legen. Det var ikke så meget de mange 

spændte børn, men mere de forventningsfulde for-

ældre, som fyldte mine tanker. Men jeg tog udfor-

dringen op, og jeg kunne mærke, at udvalget havde 

fuld tillid til mine evner. Til første time mødte 28 

friske unger op med deres forældre, og det var me-

get overvældende. Min første tanke var, at det her 

magter jeg ikke, men jeg fik en lang og god snak 

med udvalget, og med fuld opbakning fra dem, be-

sluttede vi at dele holdet i 2. Og det var en rigtig 

god beslutning. Ved hjælp af leg, sang, nærvær og 

samarbejde mellem børn og forældre fik jeg både 

store og små engageret i en helt fantastisk sæson.  

Tak til udvalget 

Som instruktør i RIF Gymnastik møder man altid 

opbakning og tillid fra udvalget, og jeg har en stor 

ros og tak til gymnastikforeningen, som ligger man-

ge kræfter i at få de mange brikker til at falde på 

plads. De bakker altid op og stiller gerne op som 

underviser, hvis man bliver forhindret. Og mangler 

man inspiration er der masser af muligheder for at  

 

 

 

komme på kurser. 

Og til alle jer derude, som har et lille legebarn in-

deni.  

Det er aldrig for sent at blive instruktør, og i en tid 

hvor RIF Gymnastik har den luksus at have mange 

børn, der gerne vil gå til gymnastik, er det bare med 

at komme op af sofaen. Og nej, man behøver ikke 

at være uddannet instruktør for at undervise i gym-

nastik for børn. For det handler om at have det 

sjovt, inddrage dem i fantasien og legen og samtidig 

lære dem om fællesskab og sammenhold. Så forestil 

dig hver uge at blive mødt af glade og forventnings-

fulde ansigter, som på deres helt egen måde tager 

dig med ind i deres verden, og tro mig: det varmer 

helt ind i hjertet, når en lille genert gut for første 

gang lader dig hjælpe ham med en kolbøtte. Som 

menneske får man så meget igen, og lige netop der-

for tager jeg endnu en sæson med Fræs for Rollin-

ger. 

 

     

 
…Mænd skal der til! 

 

Mandag den 22. oktober starter RIF Gymnastiks herrehold: 

 

 

Mandag kl. 18.00 – 19.00: Motion for ”gæve gutter, friske fyre, raske drenge” – kald det 

hvad du vil (fra 18 år) 

Med udgangspunkt i vore store muskelgrupper får vi hver gang arbejdet kroppen grundigt igennem, pul-

sen op og sved på panden. Vi fokuserer på ’de ømme punkter’ – skuldre/nakke/ryg, lår/baller/mave, 

kropsholdning/balance, træner styrke & kondition og bevarer/øger smidighed – gerne kombineret med et 

godt grin. 

 

HUSK: gymnastik er et rigtigt godt supplement til enhver anden form for motion, du måtte dyrke ☺ 
INGEN opvisning 

 

Instruktør: Lili Bay Bjørnskov 62 61 88 10 / 3054 2061 

Pris: 345 kr. pr. sæson 
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Senioridrætten i Rolfsted Idrætsforening 

 

Vintersæsonen 2012 – 2013 

 

 

 

Hver mandag i Rolf Hallen 

Aktiviteter 

10.00 – 10.30 Fælles opvarmning 

10.30 – 11.30 Hockey 

Petanque 

Gymnastik 

Badminton  

Motionscenter 

11.30 – 12.00 Kaffe i cafeteriet 

 

  

Tirsdage 

09.00-13.00: Krocket på udendørs bane ved Rolf Hallen 

Torsdage  

14.00-16.00: Krocket på udendørs bane ved Rolf Hallen 

 

Onsdage 

09.30-11.30: Petanque på udendørs bane. 

Når vejret bliver for dårligt: I Rolf Hallen, store sal. 

 

 

Alle er velkommen. 

 

Ove Andersen 65981397    

Gitte Møller Pedersen   65981389 

Nanny Gitz     65981373 

Knud Knudsen 65982033 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fynsmestre i Kroket. 
 

 

Børge er fynsmester i enkeltmands-

krocket i række B1 
 

Børge og Bent er fynsmestre i par-

tournering række B2 

 

Tillykke med præstationen. 
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Ferritslev Firebirds on Tour 2012 

 

RIF’s Flag Football afdeling – også kendt som Ferritslev Firebirds – har i 2012 haft et forår med udfordrin-

ger, men også med store lyspunkter. For eksempel har vi forårssæsonen igennem stillet med en større 

trup til kampdage end vi tidligere år har kunnet.  

 

Også sportsligt har dette givet pote, og vi endte foråret med godkendte 5 sejre af 12 mulige; hvilket des-

værre dog ikke rakte til en slutspilsplads. Grundet bl.a. ændringer i turneringsstruktur skal vi i stedet spil-

le i Kval-række i efteråret, hvorfra de 3 bedste af 5 hold (de andre er Esbjerg Hurricanes, Odense 33, Elev 

Farmers, og Vejgaard Fighting Kittens) kvalificerer sig til næste års Nationalliga Vest. 

 

 

Traditionen tro skulle vi også i år på træningstur til Tyskland, 

men af en mængde årsager (studier, bryllupper, familiefor-

øgelse etc.) kunne det i år ikke lade sig gøre at samle trup-

pen til den sædvanlige 4-dages træningslejr i Harzen. Vi 

valgte derfor i stedet at tilmelde os turneringen Heiner Bowl, 

som for 11. gang fandt sted i Darmstadt sidste weekend af 

juni, og i 2012 havde 10 deltagende hold – alle tyske udover 

os. 

 

Da turneringen nærmede sig, begyndte vores gamle ”held” mht. trup at vise sig igen, og via en kombina-

tion af skader, skole, arbejde, musik, og familiemæssige forpligtelser endte vi med 29/6 at køre af sted 

som 6-mands trup, hvoraf den ene var Jans søn Lasse på 12, som havde spillet for sjov i en måneds tid.. 

Fordelen var så, at vi alle kunne være i Jans 7personers bil. 

 

Vi overnattede i telt ved banerne, og stod lørdag morgen efter et sundt morgenmåltid på plænen kl. 10 

klar til første kamp, mod Mainz Elecorns. Efter en famlende start – som vi tilskriver det, at stort set ingen 

spillede deres vante pladser – hvor vi også kom bagud 8-7 på et par dumme fejl, kom vi endelig i gang 

halvvejs inde i kampen. Og det var så det tidspunkt at Mads valgte at 

blive skadet og måtte trække sig fra pladsen i Offence… En hurtig ro-

kade og Lasse ind som slot receiver – en plads han så spillede hvert 

minut af offence resten af dagen – og vi kørte kampen hjem på ruti-

nen, og vandt 21-8. 
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Kort pause, lidt skygge og lidt vand (ca. 30° i skyggen hele 

dagen var lidt hårdt..). Til Lasse og Mads, altså; vi andre 

(Jeppe, Phil, Daniel & Jan) måtte i aktion som dommere ved 

en anden kamp.. Og alle direkte derfra til kamp med vær-

terne fra Darmstadt Diamonds, der kampen igennem havde 

flere reserver stående på sidelinjen, end vi havde spilere 

med.. Det hjalp dem dog ikke, da vi efterhånden fandt ryt-

men og kørte den kamp hjem med cifrene 26-18. 

Endnu en pause, endnu en dommergerning, og så fik vi for-

nøjelsen af LGL Purple Flag. Nu havde vi dog fundet vores 

pladser i forsvaret, og tillod ikke et eneste point; sejren blev på 14-0. Og atter en gang det samme: Hen 

i skygge og drikke, og så de samme 4 mand hen og dømme – og så en kamp til; nu mod Werratal Salt 

Kings, som dog havde endnu mindre at byde op med end Purple Flag; hér vandt vi så 18-0. 

 

Vi vandt hermed gruppen med 4 sejre af 4 mulige, og skulle møde Franken Timberwolves i semifinalen. 

Inden denne skulle spilles, måtte vi dog sidde 

et par timer og vente, og blev desværre sat til 

at dømme kampen om 5-6 pladsen lige før vo-

res semifinale. Vi gik lettere stegte og tunge i 

benene ind til semifinalen, som blev en tæt 

affære mellem 2 rutinerede hold der vidste 

hvad de lavede. Undtagen altså når vi glemte 

vores ruter eller pladser pga. træthed og for 

meget sol.. I sidste ende var det et forkert 

skridt i den forkerte retning der gav kampens 

eneste scoring, det touchdown der sendte 

Franken i finalen med en 6-0 sejr, og os til 

kampen om 3. pladsen. 

 

Hér mødte vi så igen værterne fra Darmstadt Diamonds, som tydeligt var 

mere friske end os (med en trup på over dobbelt så mange burde de og-

så være det..); heldigvis havde de ikke evnerne til at bakke friskheden 

op, og vi kunne med en sejr på 14-12 glæde os over en tredjeplads ved 

vores første deltagelse i Heiner Bowl.  
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Trods træthed måtte vi efter turneringen ud i 

Darmstadt for at se den berømte Heiner Fest, en 

byfest med over 800.000 besøgende hvert år. Der 

blev gjort en indsats for at vinde bamser, spise 

sundt, og genoprette væskebalancen; endnu en nat 

i telt (for 4 mands vedkommende) eller i bilens 

ladrum (for 2 mand), og en lang tur hjem hvor det 

kun var chaufføren der holdt sig vågen hele turen..  

 

 

 

Alt i alt en super tur, som bør gentages hvis det overhovedet er muligt. Vi ER inviteret til næste 

år – og til at forlænge turen med et par dage. Måske er det dér, næste års træningslejr afhol-

des? 

 

 



 Idrætsforeningen  Telefon  E-mail 

  Peder Veje   41431498  veje.peder@gmail.com 
  Diana Larsen  65982696  diana.31@live.dk 
  Peter Rasmussen  65957776  pr@baden-jensen.dk 

  Mette Talbro  61781196  mettetalbro@gmail.com 
  Ernst Jørgensen  65982230  lundsbjergvej_69@yahoo.com 
 
 Støtteforeningen  Telefon  E-mail 
  Poul Erik Greve  65982514  greve1@pc.dk 
  Lars Hansen   20136485  kirkeballe5@mail.dk 
  Klaus Søberg Brylle 50933209 

  Thomas Knudsen  65982036  thokar@rolfstednet.dk  
  Jens Christian Knudsen    

  

 Badminton    Telefon  E-mail 
  Kirsten Hansen  65982112  Kirstenkirt@hotmail.com  

  Thomas Knudsen  65982036  thokar@rolfstednet.dk  
 

 Fodbold    Telefon  E-mail 
  Carsten Degnemark 65982696  cdl@odense.dk 
  Richard Hansen  65981525  Odensesoe@skousen.dk 
  Michael Knudsen  65982616  tvevad@lite.dk 
  Jimmy Bækholm     jsb.bold@stofanet.dk 
  Jan Frahm   23391046  jan.frahm@mail.dk 
  Peter Arnoldsen  40861119  info@lstf.dk 

  Morten Frederiksen 31201910 
   
 Håndbold    Telefon  E-mail 
  Brian Bisgaard  72533922  haandbold@rolfsted-if.dk 
  Nita Holgersen  29784548  nita@privat.dk 
  Dorthe Jakobsen  65981898  dcoatch@hotmail.com 

  Diana Larsen  65982696  diana.31@live.dk 
  Gitte Ravn Jørgensen 26426350  gitte.ravn@hotmail.com 
  Rasmus Christensen 30259239  rasmus_christensen_@hotmail.com 
 
 Gymnastik    Telefon  E-mail 
  Iben Bech   65982414  ibens@email.dk 

  Bodil Schaap  65981270  Schaap@ferritslevnet.dk  

  Britta Martinussen  65981892  martinique@pc.dk 
  Eva Schou Corfitzen 65973880  e.corfitzen@hotmail.com 
     
 Tennis    Telefon  E-mail 
  Jens Stokholm  6597 2089  Jens.Stokholm@coop.dk 
  Klaus Jensen  6598 2080  klausj@mail.dk 
 

 Motionsklubben   Telefon  E-mail 
  Lars Peter Madsen  26195601  l.p.m@aarslevnet.dk 
  Ulrik Hansen  20623227  ulrik.b.hansen@hotmail.com 
  Arne Andersen  20293454  a.c.andersen@aarslevnet.dk 

  Karina Frandsen  20432272  kf-open@hotmail.com 
 

 Senioridræt   Telefon  E-mail 
  Ove Andersen  6598 1397 
  Nanny Gitz   6598 1373 
  Gitte Møller Pedersen 6598 1389 
  Knud Knudsen  65982033 
   
 Rolfhallen    Telefon  E-mail 

  Peter S. Christiansen 22776275  peterskovbo@gmail.com 
  Uffe Andersen Holtze 30132848  uffeholtze@gmail.com 

  Sten Lindegård  23484651  sten.tvevadgyden@gmail.com  
  Thomas Hofstedt  20200888  hofstedt@nielsen.tele.dk 
   
 Flagfootball 
  Jes Dreier   40379673  flint_fluks@hotmail.com 

  Jan Frahm   23391046  jan.frahm@mail.dk  
 

Rolfhallens Cafeteria  6598 1562 

Rolfhallens Klublokale  6598 1234 
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