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Brug din lokale idrætsforening!
et er forår, og de udendørs sportsgre-
ne er startet op. Så der er fuld af liv i 

og omkring Rolfhallen. Det er en fornøjel-
se at se børn, unge og de lidt ældre dele 
den fælles glæde, der er ved at være i en 
idrætsforening.

Rolfsted Idrætsforening har fået ny besty-
relse. Johnny Hansen og Ulla Kronblad er 
indtrådt. Velkommen til jer begge. Ernst 
Jørgensen og Lars Nielsen har valgt at 
stoppe. Ernst har været med i bestyrel-
sen i mange år både som kasserer og de 
seneste to år som formand.  Lars har i to 
år som kasserer holdt styr på økonomien i 
RIF til stor glæde for både hovedbestyrel-
sen og alle afdelinger. Der skal lyde en stor 
tak til begge for den store indsats og de 
mange timer, I har brugt for RIF. 

I hovedbestyrelsen arbejder vi hele tiden 
på at forbedre og udvikle foreningen. Det 
er derfor også en fornøjelse, at gymnastik-
ken er blevet en del af livet i Rolfhallen. 
Vi glæder os til at få motion over i hallen 
også. Der arbejdes både i RIF og i hallens 

bestyrelse på at få de sidste brikker til at 
falde på plads, så en ombygning forhåbent-
lig snart kan gå i gang, og vi dermed kan få 
samlet alle indendørsaktiviteter i hallen. 
RIF tilbyder et bredt udvalg af sportslige 
aktiviteter, både i hallen og på banerne 
omkring Rolfhallen. Og er du ikke allerede 
aktiv i idrætsforeningen, så kom op og se, 
hvad vi kan tilbyde. Der er helt sikkert et 
hold, som passer dig. Og det er vigtigt at 
man bruger sin lokale idrætsforening, så vi 
kan bevare en aktiv forening i vores lokal-
samfund.

Deltag også gerne i et udvalg, som er med 
til at drive foreningen, eller giv en hånd, 
når der er arrangementer i foreningen. 
Det er rart og hyggeligt at være en del af 
fællesskabet, og det er så vigtigt for vores 
lokalområde, at vi selv tager initiativ til at 
bevare vores forening og foreningskultur. 

Foreningskultur er noget helt unikt, vi har 
her i Danmark. Det har eksisteret i mange 
år, og foreningerne har samlet unge og 
gamle, uanset køn, etnicitet og status. 
Foreninger er med til at give tryghed i et 
lokalsamfund og giver uvurderlige oplevel-
ser for den enkelte. 

Rolfsted Idrætsforening har eksisteret i 47 
år, og er ingen undtagelse. Vores forening 
kan kun eksistere, fordi vi allerede har så 
mange frivillige, som hjælper med små og 
store ting i hverdagen og når der er arran-
gementer – tak til alle!  

Og god sommer!

D

Forårsafslutning i gymnastikken
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U12 piger

Nu nærmer sæsonafslutningen sig, og vi har kun 
store roser til pigerne. De er gået fra at tabe alle 
kampe før jul, til faktisk at havde vundet 4 ud af 6 
kampe og indtage en flot 4. plads i puljen. 

De har også knoklet for det i deres træning, og viser 
stor energi og iver de to gange om ugen, vi træner. 
De har udviklet sig enormt meget ,og især deres 
forsvar og vores målmand fungerer meget fint. I an-
grebet mangler de dog stadig noget selvtillid, men 
det skal nok komme hen ad vejen. 

Vi har lige været til påskecup i Herning. Og løb ind i 
en del nederlag, men holdet havde højt humør på, 
og vi havde en kanon hyggelig tur. Er da også sikker 
på, at der håndboldmæssigt kom meget med hjem. 

Tak til forældre for kørsel og bagning. Og til Brugsen 
og Fakta for sponsorering af frugt og juice. Efter jul 
har de U10-spillere, der skal rykke op næste sæson, 
trænet med os om torsdagen, det har været rigtig 
sjovt at have så mange spillere at gøre med, så vi 
håber da, at alle fortsætter, så der er mulighed for 2 
U12 hold næste sæson.  

Vores sidste kamp er søndag d. 10. april. Så sidste 
træning vil være tirsdag d. 12. april. Fremadrettede 
er planen, at vi gerne vil deltage i strandhåndbold og 
gerne med to hold, så håber alle har lyst til at delta-
ge i det. 

Selvom vi ikke er færdige endnu, vil vi gerne sige tak 
til alle Jer forældre for den altid gode opbakning
 - uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 
Tusinde tak for denne sæson. 

Kamilla og Dorte. 

U14 Piger Team Midtfyn

Uret er stillet 1 time frem, foråret er på vej og have- 
møblerne sat frem. Det betyder så også, at denne 
sæson er ved at være slut. Pigerne har i 2. halvdel 
af sæsonen spillet i A-rækken, en opgave vi med 
spænding havde set frem til. 

Pigerne har virkelig klaret sig fremragende i den-
ne række og vist rigtigt flot spil. Vi kan med sejre 
i de 2 sidste kampe mod Tommerup HK og Korup 
IF sikre os en 2. plads i rækken, og hvis de øvrige 
resultater flasker sig lidt for os, er 1. pladsen også 
en mulighed. Men uanset hvordan de sidste kampe 
forløber, syntes jeg helt klart, at denne sæson har 
været mere end godkendt, truppen består af 10 
friske piger, og de har virkelig gået til den i denne 
sæson. Til trods for enkelte udfald i nogle kampe, 
vil jeg helt klart mene, at når de spiller op til deres 
bedste, kunne vi såmænd godt have klaret os i en 2. 
division. Efter jul måtte Ulrich Rasmussen fra SNIF 
desværre stoppe som træner, et nyt job med en del 
rejseaktivitet kunne ikke rigtigt kombineres med 
håndboldtræning. Henning Lundgreen fra Risøhøj 
sprang til og har efter jul været en del af teamet 
omkring pigerne. 

Til slut skal lyde en stor tak til Jer forældre omkring 
holdet, for den store opbakning i denne sæson....tak 
til Ulrich og Henning for samarbejdet, og sidst men 
ikke mindst også en stor tak til jer friske håndbold- 
tøser for jeres altid gode humør og friske kommen-
tarer.

God sommer.

Med venlig hilsen
Jens Pedersen

U6-U8

Så er sæsonen afsluttet. 
Det har været en rigtig god sæson, men vi kunne 
godt have brugt nogle flere spillere. Vi har været 7-9 
spillere hele sæsonen, hvor halvdelen rykker op for 
at spille U10 næste sæson. Så der må meget gerne 
komme flere spillere til næste sæson, så der igen 
kan blive et U6-U8 hold. De lærer meget i den alder.
Håber alle har mod på at fortsætte, både som U8 og 
dem der rykker op, der kan de sagtens være med. 
Held & lykke.

Vi har været til 6 stævner, hvor vi har spillet nogle 
rigtig gode kampe. De skal lige varmes op, så det 
er som regel de sidste kampe, vi har været bedst i. 
Vi spiller 2-4 kampe til sådan et stævne, og vi tror, 
vi har flest sejre, så det er en godkendt indsats og 
nogle stolte trænere, der afslutter sæsonen med tak 
for lån af ungerne, der er muligheder i de unger.

Med ønsket om en god sommer,

De bedste håndbold hilsner
Jesper & Anette (trænere U6-U8)

U10

Sæsonen er snart færdig, og vi kan se tilbage på en 
masse sjove, udfordrende og lærerige oplevelser 
sammen. Holdet har 16 trofaste spillere, der altid 
stiller positivt op, hvad enten det er stævne eller 
træning mandag aften. Det kan man jo kun blive glad 
for som træner.

Det vigtigste på vores hold er stadig sammenholdet, 
og at alle skal/kan bidrage til spillet. Det er rigtig 
dejligt at se, hvordan alle spillere lever op til dette, 
selvom det nogen gange kan være en udfordring. 
Når vi spiller kamp har vi to mål, der skal opfyldes. 
Alle skal skyde mindst én gang, og vores forsvar skal 
være super godt. Det synes vi, at spillerne gør en 
stor indsats for at opfylde - GODT GÅET!

Den 9. april tager vi til Højby, hvor vi sammen med 
Munkebo er inviteret til U10-stævne. Vi er sikre på, 
at det bliver en dejlig oplevelse at slutte af med.

Til sidst vil vi sige tak for det forgangne år til den 
store gruppe 2. års-spillere, der til næste sæson 
rykker op som U12-spillere, og velkommen til de nye 
spillere, der rykker op fra U8 - vi glæder os til at spille 
sammen med jer, og på gensyn til alle 1.års-spillerne.

Sidst men 
ikke mindst en 
stor tak til alle 
forældrene, 
der har støttet 
op omkring 
holdet hele 
sæsonen.

De bedste 
hilsner
Julie og Sanni

Skrevet af
Louise Godskesen
Formand for 
Hovedbestyrelsen

Rolfsted IF  I Hovedbestyrelsen
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er er den ny hovedbestyrelse i RIF
Hvis I har spørgsmål, ideer, ros eller 

ris, så hører vi meget gerne fra dig. 

Vi glæder os til at tage fat på de opgaver, 
som venter i Rolfsted Idrætsforening.

RIF har fået ny hovedbestyrelseN
Y
T

H

Louise Godskesen
Formand
Tlf.: 2197 2393
formand@rolfsted-if.dk

Johnny Hansen
Næstformand
Tlf.: 3066 0715
johnny.hansen@rolfsted-if.dk

Camilla Hansen
Sekretær
Tlf.: 4018 0977
camilla.hansen@rolfsted-if.dk

Ulla Kronblad
Kasserer
Tlf.: 2330 8916
kasserer@rolfsted-if.dk

Fakta om Rolfsted Idrætsforening
RIF har godt 500 medlemmer

Trods udfordringer de seneste år i form af nedsat tilskud fra kommunen til drift af haller og idræts-
foreninger, har det lykkedes RIF at bevare en fornuftig økonomi, hvor driften de seneste to år har 
givet et lille overskud.

Dette skyldes de enkelte afdelingers store arbejde med at holde fokus på økonomi/udgifter, tiltag 
i arrangementer ud over de daglige aktiviteter samt stor opbakning fra lokale virksomheder i form 
af sponsorater.

Vi skal dog hele tiden udvikle på foreningen, hvilket ofte er forbundet med udgifter, og her er der 
ligeledes stor opbakning fra lokale fonde og virksomheder samt kommunen til vores projekter.

Stor tak til alle.

Rolfsted IF  I NYT
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en årlige Sommerfest i RIF bliver i år afviklet 
den 17.-19. august.

Vi starter torsdag aften med banko i Rolfhallen,et 
velbesøgt arrangement!

Fredag er der gadefodbold, og er du ikke så heldig, 
at du er med på et af holdene, så kom alligevel op 
til Rolfhallen til nogle sjove og hyggelige timer, der 
sluttes af med lidt mad i hallen.

Lørdag er der aktiviteter hele dagen, både i og om-
kring hallen. Vi slutter 3 festlige dage af med spis-
ning og dans i hallen lørdag aften.

I år kommer Mr. Argiris og spiller op til dans og de 
beskriver dem selv således:

”Mr. Argiris band er et veletableret kopiband, der 
spiller mange forskellige musikgenrer. Alt lige fra 
60’er rock, alm. Pop til det mere rockede som f.eks. 
en klassiker med Dizzy Mizz Lizzy, bliver fortolket på 
bandet helt egen måde.

Mr. Argiris tilpasser deres repertoire til netop jeres 
arrangement og garantere en festlig aften for dig og 
dine gæster med hits alle kender.”

Sæt allerede nu X i kalenderen og invitér alle dem 
du kender med til en hyggelig aften!

Med venlig hilsen

Planlægningsgruppen bag Sommerfesten i RIF 2017
  

D
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KOM
OG VÆR MED

SOM FRIVILLIG
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      ed frivilligt arbejde forstås en indsats, der:

Er frivillig:
Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig 
eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne 
trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for 
eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis ved-
kommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.  

Ikke er lønnet:
At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, 
at en frivillig person modtager godtgørelse for udgif-
ter, vedkommende har i forbindelse med udførslen 
af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgif-
ter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb 
for sit frivillige arbejde

Udføres over for personer: 
Uden for den frivilliges familie og slægt. Derved 
afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt hushold-
ningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.

Er til gavn: 
For andre end én selv og ens familie

Er formelt organiseret:
At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at 
almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, 
for eksempel at følge en ældre eller handicappet 
person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra 
Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivil-
ligt arbejde.

RIF har brug for din hjælp
Mange foreninger har svært ved at tiltrække frivilli-
ge, men skyldes det at der sidder nogle derude der 
egentlig gerne vil, men er lidt usikker på hvad det 
indebærer at være frivillig?

For at RIF kan være en aktiv aktør i vores lokalområ-
de kræver det frivillige. 

Har man tiden og lysten til at engagere sig, så er der 
forskellige former for frivilligt arbejde i RIF. Noget 
kræver mere tid end andet, men fælles for dem alle 
er fællesskabet, og at man gør noget til stor glæde 
og gavn for mange børn, unge og ældre.

Har du lyst til at være med til at skabe de overordne-
de rammer for foreningen, så er det Hovedbestyrel-
sen man engagere sig i. 

Eller er det mere noget for dig at være med til at 
planlægge de sportslige aktiviteter, så er det udval-
gene i de forskellige afdelinger, der tager sig af det. 
Vil du hellere være aktiv og have den direkte kon-
takt med medlemmerne, så skal du vælge at blive 
instruktør/træner.

Hvis du nu sidder og tænker, at det lyder rigtig 
spændende, og du gerne vil være en del fællesska-
bet, men at du ikke har tid eller overskud til det, 
så er der også altid brug for frivillige til afvikling af 
diverse arrangementer. 

I løbet af året har vi flere forskellige arrangementer 
som fx sommerfest, juletræssalg og julefrokost – 
fælles for disse arrangementer er, at ALT udføres af 
frivillige. Så kan du afse et par timer til fx at opstille 
borde og stole, stå i bod, servere, anrette mad, op-
vask, oprydning eller bage en kage, så er du meget 
velkommen til at kontakte os. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Louise Godskesen 
formand@rolfsted-if.dk / mobil 21 97 23 93
Camilla Hansen
camilla.hansen@rolfsted-if.dk / mobil 40 18 09 77 

Hvad er frivillighed?

V

Rolfsted IF  I Frivillighed
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eg er frivillig træner for U7 mix, fordi 
jeg for det første holder rigtig meget 

af håndbold. Jeg vil gerne være med til at 
gøre en forskel her i foreningen. Jeg har 
selv spillet, siden jeg var helt lille, og derfor 
vil jeg gerne have at Ferritslev og Rolfsteds 
børn kan have samme mulighed med spil 
og leg. Det er vigtigt for mig, at de kan lide 
at komme til træning og har det sjovt. 

Jeg får også noget ansvar, når jeg alene 
står for, at de får noget ud af deres træ-
ning, og at man kan se en udvikling i deres 
spil. Vi spiller på to mål, forskellige former 
for stikbold og fangelege. Vi bruger meget 
tid på at lege med en bold, da det for mig 
handler om, at de bliver boldsikre, så de 
senere vil være trygge ved banen og med 
bolden.

Julie Bøgelund Knudsen, 17 år. 

J
Jeg er frivillig

t blive træner i Rolfsted Idrætsforening er en 
herlig ting, jeg er hvert fald blevet mødt med 

smil og glæde, hvor end jeg er kommet. For at være 
helt ærlig var jeg overhovedet ikke sikker på, hvad 
det var jeg gik indtil. Men nu har jeg været instruktør 
i tre uger, og jeg har fået rigtig meget respekt for de 
trænere, jeg har haft igennem årene, for der er et 
stort arbejde fra forberedelse til gymnasternes smil, 
når de laver øvelserne, og især når man er helt ny og 
ikke har nogen erfaring. 

Men den rygsæk, jeg kommer med, er nu ikke helt 
lille, for gymnastik det har jeg lavet meget af, og 
især sidste år, da jeg gik på Vejstrup Efterskole, for 
der stod den på gymnastik for mit vedkommende 
mellem 12 og 18 timer om ugen. Så det jeg har lært 
der, skal jeg nu give videre til de kommende genera-
tioner. Så må Sofie og jeg se om, vi kan puste noget 
ungdommeligt liv ind i det.

Martin Koldby Veje
Indlægget blev ved en fejl ikke bragt i RIF Bladet Efterår 2016. 

Ny træner på Team Up

A

Rolfsted IF  I Frivillighed
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Rolfsted IF  I Body Bike

Skrevet af
Diana Riise 
Andersen
Udvalgsmedlem 
og instruktør

RIF BODY BIKE
-Her er plads til alle. Også dig!

”Man bliver så glad bagefter”
dag ringede mit vækkeur kl. 5.15, og 
kl. 5.45 startede morgenholdet. Man 

gider det ikke rigtig, man kunne godt sove 
lidt længere, men når først bassen banker 
derudaf, og pulsen stiger, så går det op for 
en, hvorfor man sidder på cyklen… man 
bliver glad. Denne følelse er sikker hver 
gang, uanset om det er morgenholdet eller 
et af aftenholdene, man går derfra med et 
smil på læben.

RIF Body Bike har efterhånden fået byg-
get en fast skare af deltagere op, og især 
tirsdagsholdet kører ofte med en hel del 
besatte cykler. Søndagsholdet er ofte lige-
ledes godt repræsenteret. Torsdagsholdet 
er lidt mere svingende, og foråret vil derfor 
byde på en del forsøg, hvor torsdagsholdet 
bliver til onsdagshold og tiderne vil ligele-
des variere. Man kan holde sig opdateret 
på fmk.halbooking.dk og ikke mindst på 

vores facebookside. Morgenholdet vil lige-
ledes få en ny chance. Disse vil blive kørt 
fredage. SpinCross holdet vil fortsat blive 
udbudt i ny og næ, dette vil i fremtiden 
være kombineret med en hel spinningtime 
efterfuldt af 30 min. cross øvelser. 

Men der er plads til flere – så har du lyst til 
at prøve en enkelt time eller to, så er der 
stadig mulighed for at gøre dette helt gra-
tis. Tag blot kontakt til en af instruktørerne. 
Vi har endda spinningsko, man kan leje for 
en flad 10´er.

Instruktørcyklerne har haft et kønsskifte og 
er nu næsten altid besat af Louise og Dia-
na. Steffen afløser fortsat i ny og næ. Har 
man en lille instruktør i maven, måske man 
blot gerne vil være tilknyttet som afløser, 
så skal man endelig tage kontakt. Der er 
plads til flere og nye kræfter.

I
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Mere end 100 badmintonspillere på banen

B admintonafdelingen har haft en 
rigtig god sæson 16/17. Rigtig flot 

belægning på banerne både mandag 
og onsdag. Vi har 40 badmintonspille-
re, som lejer baner, 12 motionister, 6 
miniton spillere, 4 til seniortræning og 
40 børn. Det vil sige, at vi i år runder 
100 personer, som dyrker badminton.

I januar 2016 startede vi med miniton. 
Det er børn under 8 år med forældre. 
Børn og forældre leger sig gennem 
forskellige øvelser der alle, ubevidst for 
børnene selv, lærer den rigtige teknik 
og bevægelse. Første år var de 3 og 
i år har der været 6 børn. Vi håber på 
endnu flere næste sæson.

I denne sæson har vi forsøgt at starte 
noget seniortræning op for alle over 17 
år, men der har kun været 4 tilmeldte. 
Der er plads til mange flere onsdag 
aften, der gerne vil blive lidt sikre i sla-
gene, have finpudset bevægelserne og 
gerne vil svede lidt på den sjove måde. 

Midt i sæsonen fik vi mulighed for at få 
en ”hal’hal” mandag, og det udnyttede 
vi og startede lidt ekstra træning for 
de store børn, hvor der er fokus på det 

tekniske og lærerige småspil. Jonas 
Knudsen har sammen med Henrik 
stået for træningen om mandagen. 
Et par af de unge har prøvet at spille 
turnering, og Christian Lykke Green 
meldte sig til et stævne i Nr. Lyndelse 
og vandt. Flot gået.

Vores 40+ hold har i år spillet 10 kam-
pe og lå længe helt i top, men endte på 
4. pladsen. Det er super sjovt og med 
tænding på at spille disse holdkampe, 
hvor der er kamp til stregene. 60+ hol-
der kadencen og har selvfølgelig også 
spillet holdturnering i denne sæson.  

Af arrangementer har vi haft ”god-
natbadminton” d. 20. januar. 26 børn 
deltog. 8 forældre var med om afte-
nen. 1 forældre og 2 ledere var der 
hele natten. Flere børn holdt sig vågne 
natten over. Vi havde også i år Frede-
rik Søgaard fra OBK og vores lokale 
Martin Skovsgaard til at hjælpe med 
opvarmning, og de spillede en kamp 
mod hinanden, hvor der blev spillet flot 
og intens show badminton. Der blev 
også skrevet autografer. En succesfuld 
aften/nat.

Rolfsted IF  I Badminton

Skrevet af
Henrik Skovsgaard 
Formand for 
badmintonudvalget
og
Kirsten Hansen
Udvalgsmedlem
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Lørdag d. 18. januar havde vi besøg af en af Dan-
marks absolut bedste spillere, Mads Conrad. Vi var 
heldige at vinde en konkurrence, hvor Mads Conrad 
kom i 3 timer og spillede, trænede og snakkede 
med de unge mennesker. Der blev lavet et heldags 
arrangement ud af det, hvor alle der spiller badmin-
ton kunne komme. Der blev fyldt op på holdene 
med unge fra Nr. Lyndelse badmintonklub, hvilket 
de er vendt tilbage med stor ros til RIF for initiativet. 
Mads spillede bl.a. sammen med miniton og An-
ne-Lise Bækkelund, så der var ca. 88 års forskel på 
deltagerne. Der blev filmet af Badminton Danmark, 
så der er video på facebook. En super dejlig dag i 
Rolfhallen med masser af positiv energi og smil på 
læberne.

I denne sæson skal vi desværre sige farvel og 
mange tak til Dina og Klavs, der efter flere år som 
ungdomstrænere har valgt at stoppe. Vi er derfor på 
udgik efter afløsere. Henvend jer endelig hvis I er in-
teresseret i at træne unge mennesker i badminton. 
Vi kan levere kurser, træningsprogram osv.

Vi går nu på sommerferie og håber at vende endnu 
stærkere tilbage til den nye sæson i efteråret. TAK til 
alle der på den ene eller anden måde har hjulpet til i 
sæsonen.

Venlig hilsen
Kirsten og Henrik
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20 friske U10-spillere

Rolfsted IF  I Håndbold

æsonen er ved at være færdig, og vi kan se 
tilbage på et år med 20 friske og unge hånd-

boldspillere, der har givet den max. gas til træning 
og kampe. Vi har her i foråret spillet et par trænings-
kampe, mod Fraugde og Vindinge, ud over de almin-
delige FHF-stævner - det er fint, når vi ikke spiller så 
mange kampe ellers.

Sidste stævne løb af stablen den 1. april, hvor Pige-
holdet skulle spille C-række i Odense, og Drengehol-
det i Strib skulle forsøge sig i en B-række for første 
gang. 

Her blev det også sæsonens sidste chance og mu-
lighed for at vise alt det, man har lært af forskellige 
skudformer, fodfinter, krydsspil og måske et lille 
trickskud. Spillerne har alle udviklet sig super fint, 
og man kunne tydelige se til stævnerne, at der var 
blevet meget mere sammenspil - og ikke mindst 
seværdigt håndbold.

I skrivende stund har vi en lille plan om at deltage i 
strandhåndbold i juni måned, hvis det kan lade sig 
gøre. Det skal nok blive sjovt:-)

Vi har allerede sagt goddag til en kommende 
U10-spiller, som rykker op fra U8. Vi glæder os til at 
se dig igen efter sommerferien. Derudover skal vi 
sige farvel til fire piger, der alle skal prøve kræfter 
med at spille U12 fra næste sæson. Til dem vil vi 
sige: tak for denne gang og held og lykke.

Til sidst vil vi gerne sige tak til alle jer forældrene for 
jeres hjælp med praktiske ting og jeres positive ind-
gangsvinkel til jeres børns sport - det betyder rigtig 
meget for både dem og os.

Rigtig god sommer til alle 
- vi ses efter sommerferien:-)

Sommerhilsner fra Julie og Sanni

S

Skrevet af
Sanni Lindegaard 

Træner
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U12 får mentortræning af Dame Fynsserie

Rolfsted IF  I Håndbold

å er sæsonen ved at være slut, og det har væ-
ret en super dejlig tid, vi har haft sammen.  Vi 

startede begge halvdele af sæsonen med mentor-
træning med vores Dame Fynsserien . Dejligt de vil 
hjælpe og træne pigerne . Det giver så meget. Der 
er blevet trænet med højt humør og masser af ener-
gi. Begge hold har udviklet sig rigtig meget gennem 
sæsonen. Der er blevet spillet en del kampe, nogen 
vundet og nogen tabte. Men ligemeget hvad har 
humøret været højt. 

Træningsindsatsen er altid i top og selvom vi som 
træner har udfordret pigerne klør de bare på. Den 
sidste måned har de U10 piger, der skal rykke op 
været med til vores træning en gang om ugen. Og 
de er faldet rigtig godt ind. 

Vi har en gang før jul været ude og spille opvisnings-
kamp til HC Odenses damer for bagefter at lave 

indløb med holdet og se kampen. Dette gjorde vi 
igen d. 30 marts. Det var en rigtig hyggelig aften 
med spillere, forældre og søskende .

Som afslutning på sæsonen skal vi til Påskecup i 
Århus. Og der har vi to hold med der skal prøve 
kræfter med de Jydske hold. 

Jeg vil rette en stor tak til ”vores” forældre. De har 
trukket et stort læs i forhold til opsætning af bod på 
hjemmesøndage. Det har mundet ud i, at pigerne er 
så heldig at få en bus til Århus. Bedre kan det ikke 
blive. Vi har fået sponsoreret nyt tøj af Tømrermester 
Henrik Andersen mange tak for den hjælp. 
Fakta har sponsoreret frugt to gange om ugen, det 
har været dejligt. Tak for det. 

Håber vi alle ses næste sæson .
Dorte og Kirstine 

S

Skrevet af
Dorte Jacobsen

Træner
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En mindre ombygning var nødvendig for at udnyt-
te pladsen bedst muligt, men i samarbejde med 
Rolfhallen og RIF’s hovedbestyrelse, så lykkedes det 
os at slå døren op til vores nye domicil, ”gymnastik-
salen”, i september 2016. Heldigvis har det vist sig, 
at gymnasterne støtter op omkring dette tiltag, og 
det er fortsat vores overbevisning, at det var en god 
beslutning. Ikke mindre end 111 gymnaster har i den 
forgangne sæson været tilmeldt afdelingens aktivi-
teter.

Vi har oplevet en god modtagelse fra alle sider. Der 
er ingen tvivl om, at synergieffekten i at være under 
samme tag som foreningens øvrige afdelinger er 
givende for alle parter. Eksempelvis har RIF gym-
nastik og RIF badminton igennem vinteren ”delt” 
én haltid, således at begge sportsgrene var i hallen 
samtidig. Denne type samarbejde kan vi kun anbe-
fale.

I RIF gymnastik har vi netop markeret afslutningen 
på den første sæson i Rolfhallen med en fin forårs-
afslutning for børneholdene. Igen i år viste børnene, 
hvad vinterens mange timer på gulvet er blevet 
brugt til – alt sammen i et herligt samarbejde med 
det entusiastiske instruktørteam. Endnu en formid-
dag i Rolfhallen med gymnastikken i fokus viser, at 
der er rigtig mange, som holder af gymnastikken, og 
dermed er med til at fastholde smilet og forenings-
ånden i afdelingen! 

For at alle hold kan fungere som de gør, så gør 
vores instruktørteam et kæmpe stykke arbejde for at 
sammensætte undervisningen, så den tiltaler flest 
mulig.  Fra gymnastikudvalget skal lyde en stor tak 
til instruktør-teamet. De yder en meget stor indsat 
for at give gymnasterne sved på panden og motion 
for krop og sjæl. Det er deres ugentlige arbejde, der 
giver deltagerne et frugtbart udbytte af undervisnin-
gen. Uden undtagelse yder ALLE en uvurderlig ind-
sats! Det kan være vanskeligt at takke nok, men det 
er vores håb, at et smil fra enten ung eller gammel 
giver tilkendegivelse af tilfredshed.

RIF gymnastik – rum 
for gymnastik, sam-
skabelse og frivillighed! 

Rolfsted IF  I Gymnastik

Skrevet af
Iben Bech

Udvalgsformand
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Forårsafslutningens kombination med klassisk gym-
nastik og dygtige gymnaster blev i år krydret med 
nye strømninger. I forbindelse med forårsafslutnin-
gen mødte RIF’s hovedbestyrelse samt Body Bike 
afdelingen op for at vise deres ansigt under fanerne. 
Her fik de mulighed for at få en snak med gæsterne, 
og hver især reklamerer for netop det de står for. 
Årets gæstehold var ”børnehaveholdet” fra Søllinge. 
Det er dejligt, at foreningerne har mulighed for at 
dele denne type oplevelser med hinanden!
Derudover havde vi inviteret det lokale band Caper 
Clowns, der spillede op, da gymnaster, instruktører 
og udvalgsmedlemmer udførte en fælles serie. Ef-
terfølgende spillede bandet et par af deres seneste 
numre. 

Vi tror på, at denne type af samskabelse sammen 
med den store hjælp, vi har oplevet både som spon-
sorater og frivillige hænder i årets løb, er med til at 
tilføre en værdi for vort lokalsamfund. Det er vi glade 
for at kunne bidrage til! 

At ”flytte ind” i Rolfhallens nye rammer har krævet 
mange nye arbejdsgange. Det har været ganske 
udfordrende, lærerigt og helt bestemt sundt for 
afdelingen. Vi har brugt mange kræfter på at få 

gymnaster og instruktører til at føle sige hjemme i 
det nye hus. Dette er blandt andet gjort ved, at vi nu 
har etableret eget redskabsrum i forbindelse med 
gymnastiksalen, hvilket er med til at gøre instruktø-
rernes hverdag nemmere. Endnu er det ikke helt på 
plads, men i samarbejde med instruktørerne har vi 
udarbejdet en plan som forhåbentligt kan gennemfø-
res i løbet af sommerpausen.

Via et økonomisk tilskud fra Rolfsted Transformer-
forening blev det muligt for os at sende en del af 
de mest slidte redskaber til ”make over”, således at 
de nu fremstår som ”næsten” nye. Det er vi meget 
glade for! 

Rolfhallen og RIF’s hovedbestyrelse har endvidere 
været behjælpelige, således at gymnastiksalen nu 
også indeholder ribber til forhåbentlig stor fornøjelse 
for alle aldre. Også her var Rolfsted Transformerefor-
ening med til at skabe det økonomiske grundlag.
Meget apropos, så afholdt vi et afdelingskursus 
i samarbejde med DGI under overskriften ”Tøm 
redskabsrummet”. Formålet var at blive bedre til at 
udnytte alle de redskaber, vi har til rådighed, og ikke 
have fokus på det vi måtte mangle.  Det var en rigtig 
god, og lærerig dag! 

I skrivende stund er gymnaster og instruktører gået 
på sommerferie, men det betyder ikke af gymna-
stikudvalget ligger i dvale. Netop nu går det store 
arbejde i gang med at skabe den kommende sæson 
med forhåbentligt mange hold, der kan få sveden til 
at springe på gymnasterne.

Vi tager altid gerne imod kommentarer og ideer 
til, hvordan vi kan forbedre og udvikle afdelingens 
aktiviteter. Alt er i spil, og ingen muligheder bør 
være usete – så byd endelig ind, så vi sammen kan 
fremtidssikre afdelingens aktiviteter. 

(artiklen fortsættes nederst på næste side)

Rolfsted IF  I Gymnastik
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FORÅRSAFSLUTNING I RIF GYMNASTIK
Fræs for rollinger
Instruktører: Lisbeth og Annemette  

Krudtuglerne
Instruktører: Ann-Kristine, Ida og Johannes

(fortsat fra forrige side)
Vi har i denne proces brug for frivillige hænder, der 
springer til som teaminstruktører, ungdomsinstruk-
tører og juniorhjælpere. Det er ikke et krav at være 
uddannet instruktør, men det er en forudsætning 
at trives i et miljø, hvor du ønsker at  videregive din 
egen glæde ved gymnastikken.
Vi hjælper gerne med sparring og evt. uddannelse 
indenfor de rammer, vi har til rådighed.  Vort ønske 
er, at alle instruktører bliver tilbudt DGI kurser. På 
den måde mener vi, at vi er med til at sikre at kva-
liteten i undervisningen er tidssvarende og kompe-
tent.

Vi håber, at programmet for den kommende sæson 
2017/2018 vil kunne præsenteres i løbet af somme-
ren. 

Vi ses til september - God sommer fra gymnastik-
udvalget

Turbo Kids
Instruktører: Lykke, Vivi Andersen  og Oliver 

Børnehaveholdet (fra Søllinge)
Instruktører: Rasmus, Anne og Ida

Team Up
Instruktører: Sofie, Martin og Peder

Rolfsted IF  I Gymnastik
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Jeg har nu boet i Rolfsted i 2 år, og tænkte jeg 
måtte danne rødder. At være instruktør i RIF har gi-
vet mig fundament for at blive en del af lokalsam-
fundet og skabe relationer. Jeg har følt opbakning 
fra foreningen og forældrene, så trods et svært og 
travlt efterår samt vinter, har hver uge givet mig 
energi og noget at se frem til. Alle de små energi-
ske børn, der er fulde af liv og smil, gør en forskel. 
Jeg havde planlagt og virkelig tænkt på, hvad jeg 
nu stillede op med de her børn! Men deres for-
ventninger til mig var:

Tanker fra en ny 
instruktør 
Skrevet af Ann-kristine Borgersen Dall, Instruktør

RIF har igen i år fornøjelsen af at kunne tilbyde Zumba - også udover den ordi-
nære vintersæson.
Hver onsdag til og med den 7. juni tilbydes undervisning i selskabslokalerne i 
Rolfhallen kl. 18.30 til 19.30.

Pris for 7 undervisningsgange er 175 kr. 
Tilmelding sker via fmk.halbookirng,dk. Der skal minimum være 12 personer tilmeldt for at holdet oprettes.

Du behøver ikke at have prøvet zumba før for at deltage. Det er nemme og varierende trin til dejlige latin-
amerikanske rytmer og andet god musik. Det er motion i forklædning. Du får pulsen op og forbrænder en 
masse kalorier, alt sammen imens vi har det sjovt.

Vi glæder os til at se dig

• vi skal have det sjovt!
• det skal være genkendeligt!
• vi skal have noget sammen!
På den måde skete der udvikling og trivsel. 
Jeg pakkede alle mine høje intentioner og vilde ideer 
lidt væk, gik ned på gulvet i deres øjenhøjde og lærte 
fra dem. Og vi endte med en opvisning, der var langt 
over mine vilde forventninger. Når man oplever et 
barn finde fidusen og slår kolbøtter uden hjælp eller 
når et barn lærer en ny ting kroppen kan, som at tur-
de gå på den smalle bum eller hoppe ned fra noget 
højt. Lige dér i det øjeblik, hvor verden står stille og 
blikket bliver fastholdt i intensitet indtil hele ansigtet 
bryder ud i smil og deres lille krop hopper rundt i 
sejrsjubel. Lige dér er det så fedt at være voksen og 
huske. Huske at stoppe op og se livet dér, hvor det 
giver mening. 

Jeg har fået en af mine rødder plantet midt i RIF. Og 
jeg er klar til at vokse mig stor og stærk her i Rolfsted 
med en masse gymnastikbørn!
Tak for en skøn sæson. Vi ses igen efter sommeren.

Rolfsted IF  I Gymnastik
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Sæson i Fynsserien

A

 

 

 

 

 

Tidsbestilling på tlf. 63907080 

ndet år som træner for Rolfsted IF, et hold 
som startede halvt amputeret i forhold til 

den spillerafgang, vi havde til den nye sæson. 
Og dog alligevel havde pigerne valgt at sige ja 
tak til en oprykning til fynsserien. To andre hold 
havde sagt nej til, så fra en 5. plads i serie 1 blev 
man et oprykningshold. Ved afgang af spillere 
kommer der nye til, men også andre tager over. 
Med opstart i uge 32 hvor vi lagde hårdt ud med 
konditionstræning og individualiteten, virkede 
pigerne klar og frisk på udfordringen. Med 3-4 
træningskampe i benene gik første halvdel i 
gang. 

Første halvdel af sæson gik med at danne 
oplevelser og suge alt den erfaring vi kunne. At 
vi havde heldet med os, og at vi skulle have en 
halvsæson mere var kun gavnlig. 

På holdmødet i december var der splittede me-
ninger, om det nu var godt at man blev i fynsse-
rien. Dog var alle enige om, at vi forsatte med at 
gå på banen for at få en sejr. 

Rolfsted IF  I Håndbold
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Sæson i Fynsserien Med en god træningsopstart i januar, så vi trænere 
absolut, at bundniveauet var blevet hævet henover 
julepausen. Vi oplevede et mere erfarent hold, som 
lærte at rette sine fejl i løbet af selve kampen, hvor 
specielt forsvaret kun blev bedre og bedre.

Før jul   Haarby–Rolfsted 34-23
Efter jul Rolfsted-Haarby 23-29

Før jul   Stjernen-Rolfsted 32-17
Efter jul Rolfsted-Stjernen 23-26

Før jul  Rolfsted -DSIO 12-26
Efter jul DSIO- Rolfsted 22-17

 

Sæsonen som Rolfsted IF damesenior går ud af, 
har været præget af mange personsager hvor 
selve håndboldspillet er blevet overskygget af den 
holdånd, som denne gruppe piger er kendetegnet 
af. Flere på holdet, inklusive mig selv, har haft en 
turbulent sæson hvor alt i perioder omkring en 
bare spidsede til. Holdet var der hver gang, selvom 
resultaterne var imod os, og de var der for hinanden. 
I slutningen valgte vi at trække endnu en træner ind 
på sidelinjen, en målmandstræner som virkelig fik 
sat den motivation i gang der skulle til for at hæve 
gejsten og moralen på holdet.

På vegne af os trænere vil vi gerne sige mange tak 
for en oplevelsesfuld sæson, og vi glæder os til at se 
dig til vores næste sæson. 

Daniel, Klaus og Henrik 

Rolfsted IF  I Håndbold

Vil du være kunde i 

danskernes foretrukne bank, 

så kontakt os på 38 48 49 02

– vi har også tid til dig!
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Vi er kåret som 
danskernes foretrukne bank

8
år i træk

Strandvejen 1  I  5800 Nyborg
nyborg@al-bank.dk  I  al-bank.dk

 vores kompetente og seriøse rådgivning

 vi tager os tid til at lytte til dem

 vi forstår deres behov

 vores evne til at finde den bedste løsning.

Vores kunder er især tilfredse med
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S
RIF´s venner

tøtteforeningen og Rolfhallen i særdeleshed 
har i mange år, ja helt tilbage fra Diskotekernes 

storhedstid i 90´erne, haft et fast ”barhold”, hvilket 
vi har været meget glade for. Dette barhold som 
gennem årene har været en kæmpe hjælp, ønsker 
at stoppe. Dette er vi selvfølgelig kede af, men har 
samtidig fuld forståelse for dette. Der skal nye kræf-
ter til - så derfor....

Hvis DU står med en gemt bartender i maven - eller 
er I en mindre gruppe (4-5 stk.), der tænker, det er 
lige jer, så lad os høre fra jer. Og der må gerne stil-
les spørgsmål, det binder man sig ikke af.
Der er flere muligheder - der kan være en barfor-
mand, der ved hvert arrangement sørger for at finde 
nogle medhjælpere, eller der kan være et ”fast” 
barhold på 4-5 stk., hvor yderligere hjælpere findes 
ved evt. større arrangementer. Vi er åbne for ideer 
og dialog herom!

På nuværende tidspunkt er det den årlige julefro-

kost, samt sommerfesten - men på sigt et par arran-
gementer mere om året.

Arbejdsopgaven er at stå i baren og sælge godt, 
samt hjælpe med oprydning m.m. efter endt ar-
rangement. Indkøb af drikkevarer er på nuværende 
tidspunkt ikke en del af jobbeskrivelsen :-)
Vi håber, at en, men gerne flere, har lyst til at tage 
denne opgave.

Kontakt Poul Erik Greve ved 
interesse eller spørgsmål 
på telefon 21 70 94 14. STIFTET

1982
RO

LFSTED  

STØTTEFORENINGEN IF´S VENNER 

5863 FERRIT
SLEV

Rolfsted IF  I Støtten
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raditionen tro afholdes igen i år julefrokost i 
Rolfhallen. Festlighederne finder sted lørdag d. 

2. december 2017 kl. 18.30 - 01.00.

I år har vi være så heldige at få ”KORT VARSEL” til at 
spille op til et brag af en fest.
KORT VARSEL proklamerer sig med at være ”Dan-
marks Gladeste Orkester” - Kort Varsel er ikke det 
traditionelle festband, der lever en lidt anonym 
tilværelse i et tildelt hjørne på stedet! Ingen er i tvivl 
om, at de mener fest, når de har slået den første 
tone an - badet i lys og røg! De er kendt for at kunne 
fylde et dansegulv, uanset om man er til Ellie Goul-
ding, Abba, Dodo & The Dodos, Rasmus Seebach, 
Roy Orbinson, Avicii eller noget helt andet, så er der 
noget for enhver smag og dansesko.
De går meget op i lyd og lys (og selvfølgelig også 
musikken), sådan at de gæster, de spiller for, får en 
større oplevelse af et festband end de forventer - og 
deres spilleglæde er stærkt smittende... 

Der vil være buffet med traditionel julefrokostmad 
leveret af ”Stalden”. Baren vil være fyldt med kolde 
drikkevarer til fair priser, og de mange frivillige hjæl-
pere vil gøre alt, hvad der skal til for, at alle gæster 
får en helt igennem fantastisk aften.

Hele arrangementet koster kun 375 kr. pr. kuvert.

Der er udover deltagelse af private, også mulighed 
for at virksomheder kan afholde deres årlige jule-
frokost i Rolfhallen. Vi søger for bordopdækning, så 
man er sikker på at sidde sammen med dem, man 
har bestilt billetter til/sammen med, eller ønsker at 
sidde sammen med.

Endvidere en opfordring til os lokale - bak op om ar-
rangementet, tag naboen, vennerne eller nogen helt 
andre med til en festlig aften, gør det til en traditi-
on!!! Hele overskuddet fra dette arrangement går 
til Idrætsforeningen og er dermed med til at holde 
denne kørende og gøre det lidt sjovere for alle dem, 
som er brugere af idrætsforeningen.

Vi håber på stor opbakning i år - og satser på rekord 
mange gæster. Spred gerne budskabet, så vi kan få 
hele oplandet med!!! Hold øje med:
Facebook gruppen; ”Events i Rolfhallen”, Rolfhallens 
og Idrætsforeningens hjemmesider, samt diverse 
plakater der senere på året vil blive hængt op. Her 
vil komme mere info om billetsalg.   

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til en 
julepyntet Rolfhal i december.

Støtteforeningen

Selvom julemanden er 
gået på sommerferie...

T
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V i er i fuld gang med forberedelserne til den nye 
sæson, og kan snart ikke vente mere med at 

komme ”på grus”. 

Efter en 2016-sæson med medlemstilgang og mas-
ser af både børn og voksne til træningerne, har vi 
besluttet at fortsætte med samme 3 hold igen i år. 
Det drejer sig om:
Børneholdet 7 – 10 år             Mandage 15.30 - 16.30
Juniorholdet 10 – 15 år          Mandage 16.30 - 17.30
Voksen-begynderholdet 16+  Mandage 17.30 - 19.00

Vi ville gerne lave et Forældre-barn-hold for de helt 
små på 4 – 6 år, men da det er de samme 2 trænere 
på alle de 3 øvrige hold, føler vi ikke, det kan hænge 
sammen – desværre! Skulle der sidde en eller to et 
sted, evt. et par forældre, som kunne tænke sig at 
bruge en time om ugen på at ”lege” tennis, så hører 
vi meget gerne fra dig/jer. 

Første træningsdag bliver mandag d. 24. april for alle 
hold. 

Vi er i tennisafdelingen som altid afhængig af vores 
2 grusbaner. Det er os selv, der står for den årlige 
klargøring, og igen i år fik vi god hjælp fra flere fri-
villige, som var mødt op, og brugte 2 timer af deres 
søndag på at lægge nyt grus ud, planere og fjerne 
ukrudt. Vi er meget taknemmelige for alle, som giver 

os en hånd med dette arbejde – men vi kan selvføl-
gelig altid godt bruge flere. 

Vi håber at se rigtig mange på banerne igen i år. 
Husk på at tennis er SJOV motion, som ikke er så 
udmattende som mange andre motionsformer. Og 
så er det utrolig nemt at lære, selvom man ikke har 
spillet før. Vi giver også meget gerne en prøvetime!

Alle nysgerrige sjæle er meget velkomne til at kigge 
forbi banerne, og vi er altid åbne for en snak om at 
prøve at spille tennis, om medlemskab, deltagelse 
i konkurrencer og meget mere. Alle er velkomne – 
ung som gammel.

Klar til at komme på grus
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Rolfsted IF   I  Fodbold 

        ræsset er grønt og vores bane  
        mand har sat første streger på 
banerne. Vi er nu kommet i gang med 
forårs sæsonen med alle hold. Vi kan 
se tilbage på en vinter sæson hvor flere 
af holdene har haft gode oplevelser og 
deltaget i mange indendørs stævner, 
der har sågar været udendørs træning 
hele vinteren igennem for dem der 
havde lyst i U9 årgangen, det var koldt 
nogle dage for forældrene men drenge-
ne hyggede sig. 

Vi afholdte vores egen Marius Pedersen 
Cup i februar med stor succes, vi har 
måtte sige nej til flere klubber der gerne 
vil deltage af hensyn til spille program-
mets længde. Vi fik stor respons også 
fra medierne og positive tilkendegivel-
ser for et godt stævne fra flere af de 
deltagende klubber, som kom fra både 
Jylland og Sjælland. En stor tak til Mari-
us Pedersen og de mange frivillige der 
gjorde det til en god dag for alle.   

Den 31. marts havde vi i lighed med 
sidste år arrangeret fælles opstart på 
banerne for at skyde forårs sæsonen i 
gang, og vi var cirka 75 børn og voksne 
der efter en let træning sluttede af med 
grillpølser og en tår til ganen.

I forårssæsonen har vi tilmeldt hold i 
U5-U8, U9, U10 og U15 for ungdom-
men, desværre har vi ikke kunne lave et 
hold for U8 og U12 da der ikke er nok 
spillere i disse årgange, men vi forsøger 
naturligvis at sætte spillere fra disse år-
gange ind sammen med andre årgange 
hvor de kan spille med. For de voksne 
har vi igen i år et herre senior og et 
oldboys hold tilmeldt, som trods skader 
klare sig rigtig fint fodboldmæssigt når 
hovedparten af spillerne er skadesfri, 
det kniber jo indimellem med de stive 
stænger, men så kan man jo altid slap-
pe af og hygge sig i 3 halvleg………

Til RIF sommerfesten er det planen at 
vi vil arrangere vores Rolfsted Sommer 
CUP hvor vi regner med at kunne samle 
cirka 25-30 hold til en god dag med 
masser af bold, i vil høre mere om dette 
når tiden nærmer sig.

En opfordring til alle børn og forældre 
der har lyst til at spille fodbold, kig op på 
banerne og prøv at være med hvis det 
er nyt for jer, få frisk luft, motion og dyrk 
jeres lokale netværk med de øvrige børn 
og voksne fra området.

Med forårs hilsner
Fodbold bestyrelsen

Græsset er grønt...

G

Skrevet af 
Michael Andersen
Formand for Fodbold

Med FynskSupportEl støtter du RIF med 2 øre per 
kWh, du bruger - uden at det koster dig ekstra! 

Hvis du vil støtte RIF eller ønsker at høre mere, kan du 
kontakte Bendt Søberg på 65982478 eller 21778247.

       u kommer foråret, og vi har rigtig        
       meget at se frem til. I marts vil
vores to baner gennemgå en renovering 
med hjælp fra de 60.000,-, som vi har 
været heldige at få fra Marius Pedersen 
Fonden. 

Banerne skulle derfor gerne være super 
gode til sæsonstart i april. 
Her starter vi træningen med de tre 
hold som 2016-sæsonen byder på. 

Trænere for alle tre hold bliver Mick 
Petersen og Stefan Jensen. Begge træ-
nere vil i april deltage i DGI's K2 træner-
kursus, så de er endnu bedre rustet til 
træningerne. 

Vi prøver i år et nyt hold for de lidt yngre 
børn fra 7 -10 år. Det bliver "træning", 
hvor vi lægger vægt på en masse sjove 
lege og spil. Vores andet nye hold er et 
begynderhold for voksne i samarbejde 
med DGI. Her vil man få 8 gange med 

tennisundervisning, hvor vi kommer 
igennem alle dele af tennisspillet. 
Holder man ved efter de 8 gange, får 
man udleveret sin egen ketcher (hvis 
man ikke allerede har en), og holdet 
fortsætter om mandagen, hvor alle 
uanset niveau kan deltage. Dette kalder 
vi fællesspil.

Lørdag d. 30 april deltager vi desuden 
også i "Tennissportens Dag", hvor der 
er åbent hus på tennisbanerne, hvor 
alle kan komme forbi og prøve at spille 
tennis. 

Husk i øvrigt at du som medlem kan 
spille ubegrænset på banerne, og at du 
ikke er tvunget til at deltage på træ-
ningsholdene.

Vi håber at se rigtig mange på tennisba-
nerne i år - og husk der spilles tennis på 
banerne til årets sommerfest - kom forbi 
og kig!

Skrevet af 
Stefan Jensen
Formand for Tennis 
og træner for Junior 
og Senior

Hold
Børn 7-10 år    
Mandag 16.00 - 17.00

Junior 10-15 år    
Mandag 17.00 - 18.00

Senior beg.hold 16 - ?    
Mandag 18.30 - 20.00 
(kun træning 8 gange)

”Nu kommer 
foråret...”

- den 30. april 2016

Rolfsted IF   I  Tennis

N
Skrevet af 

Stefan Jensen 
Formand for 

Tennisudvalget og træner
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ktivitetsudvalget er et selvstændigt ned-
sat udvalg under Rolfhallens bestyrelse.                              

Vi er 6 frivillige, som mødes flere gange om året 
for at planlægge aktiviteter til fordel for Rolfhallen.

Vi afholdte vores årlige generalforsamling den 
29. marts 2017. Efter generalforsamlingen består 
udvalget af følgende personer:
Lykke Holtze
Jytte Søndergaard
Ditte Hansen
Pia Søberg
Ann-Kristine Borgersen Dall
Suppleant: Anne Villebro

Hvad laver vi?
Udvalget har følgende formål i henhold til vores 
vedtægter: ”Foreningens formål er at skabe arran-
gementer, og ved sine aktiviteter at danne grund-
lag for økonomisk støtte til Rolfhallen”.

Aktivitetsudvalget har to faste arrangementer 
om året:
90´er-festen, som ligger i januar/februar måned 
med ”de unge” på 30-40 år som målgruppe.

Halloweenfesten, som ligger i oktober måned 
med lokalområdets børn som målgruppe.

Derudover har vi tidligere afholdt babymesse, cy-
kelsponsorløb og genbrugsmarked. Vi er altid åbne 
for nye ideer til afholdelse af aktiviteter som kan 
skabe liv i hallen. 

Vores arrangementer kan dog kun realiseres ved 
hjælp af alle de frivillige hænder som træder til når 
vi beder om hjælp. Vi har flere gange haft cirka 50 
frivillige i gang til vores 90´er-fest og omkring 10 
frivillige til halloweenfesten. Det er rigtig dejligt, at 
så mange bakker op om vores tiltag. 

Hvad bruger vi pengene til?
Vores overskud går ubeskåret til Rolfhallen. Vi har, 
bare for at nævne nogle få ting, tidligere givet 
tilskud til: 
-ventilationssystem
-lyscensorer
-nyt service til selskabslokalerne
-udarbejdelse af udviklingsplan

Vores tilskud svinger meget i størrelse, og afhæn-
ger helt af den donation, som Rolfhallen ansøger 
om. 

Selvom vores vedtægter siger, at vi kun kan støtte 
Rolfhallen økonomisk (og ikke RIF), så må det 
betragtes som værende til fordel for alle parter, at 
Rolfhallen fortsat kan udvikle sig og skabe bedre 
rammer for alle sine brugere. Dette er vores over-
skud med til at sikre.

Har vi nogen ønsker for fremtiden?
Flere frivillige hænder! 
Jo flere vi er til at deles om opgaverne, jo nemme-
re er det for alle parter. Udvalget skal nok gøre alle 
de forberedende tiltag, men under afholdelsen af 
arrangementerne vil det være dejligt at flere kun-
ne træde til og give en hjælpende hånd. 
Så sidder der nogen i vores lokalsamfund som har 
ideer til nye aktiviteter, eller som gerne vil være 
frivillig i nogle timer til et arrangement, så kontakt 
os endelig. Alle er velkomne.

På udvalgets vegne
Lykke Holtze,  Tlf.: 2299 3634
Mail: lholtze@hotmail.com

Hallens Aktivitetsudvalg - Hvem er vi?

A

Rolfsted IF  I Hallens Aktivitetsudvalg
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V

Tlf. 63 15 01 47 • tryk@sapagrafisk.dk

Tryk på kvaliTeTen
                             - i går, i dag og i morgen

•  Grafisk design

•  Offset- og digitaltryk

•  Efterbehandling

•  Bogproduktion

•  Skilte og autodekoration 

•  Storformatprint og roll-up’s

Skrevet af
Michael Andersen
Formand for 
fodboldudvalget

i har nu overstået indendørssæsonen, 
som har budt på mange sjove træ-

ningstimer i Rolfhallen, og en del stævner 
for de hold der har haft lysten til dette. Så 
Rolfsted IF har været pænt repræsenteret 
rundt omkring på Fyn med gode oplevelser 
for børnene.
I februar afholdte vi Marius Pedersen Vinter 
Cup i Rolfhallen, og stævnet forløb helt 
efter planen takket være de frivillige, der 
stillede op og hjalp os på denne dag som 
drengene nød på hjemmebanen. En speciel 
tak til RIF aktivitetsudvalget, som sørgede 
for at stille et cafeteria udsalg på benene, 
som de cirka 250 deltagere og forældre 
satte stor pris på.

Vi er nu kommet på græs igen med alle 
vores hold, det er dejligt at se banerne fyldt 
op med glade børn og voksne. Det er lige 
fra de helt små U6-U7 spillere der hygger 
sig med Kristoffer og Jane, U8-U9 med en 
god kerne af spillere, som Almir er kommet 
tilbage for at træne. U10 der i år har lavet 
holdsamarbejde med OKS, hvor der trænes 

på skift i henholdsvis Rolfsted og hos OKS 
med en stor trup af spillere og to nye træne-
re i Martin og Claus. 

Der arbejdes i skrivende stund på at lave 
et U10B hold, som udelukkende er lokalt 
forankret for de spillere der gerne vil spille 
lokalt med deres kammerater, og Thomas 
og Thomas startede dette op den 5. april. 

På senior siden er de kommet godt i gang 
med en meget stor trup med Morten 
”Murer” som ankermand, hvilket også er 
nødvendigt, da der ofte sker skader løbende 
hen over sæsonen. Oldboys er startet op i 
7 mands turneringen, så der er mulighed 
for de fleste hvis der ikke er luft eller ben til 
mere.

Vi håber på en god sommer for alle spillere 
og forældre, og er der input til trænere eller 
bestyrelse omkring fodboldafdelingen, så er 
i velkommen til at henvende jer til en af os.  

Rolfsted IF  I Fodbold

Vi er nu kommet på græs igen
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Rolfsted IF  I Sommerfest

 december prøvede RIF et helt nyt koncept af. 
Der blev nemlig solgt juletræer på torvet i Fer-

ritslev. Lad os her sige en stor tak til alle jer, som 
kom forbi og støttede vores nye initiativ, hvor der 
blev solgt 150 juletræer. 

Derudover blev der solgt æbleskiver og pølser 
fra idrætsforeningens nye pølsevogn ”Sportsvog-
nen”.

Anders Green Sørensen 
Tlf.: 5353 5934
Mail: andersgreen@hotmail.dk 

Sten lindegaard 
Tlf.: 2338 4651
Mail: sten.tvevadgyden@gmail.com 

Thomas Kristiansen 
Tlf.: 2164 5284
Mail: th.kristiansen@gmail.com 

Uffe Holtze 
Tlf.: 3013 2848
Mail: uffeholtze@gmail.com 

Per Rasmussen 
Halinspektør
Tlf.: 4074 3024
Mail: kontakt@rolfhallen.dk

Rolfhallens bestyrelse

Så var det jul igen...

I

Rolfhallens bestyrelse har afholdt generalforsamling den 29. marts. De konstituere sig efter påske, men 
bestyrelsen vil bestå af følgende:
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MARKEDSDAG
Den 19. august 

fra 10.30 til 14.00

 I forbindelse med årets Sommerfest i RIF har vi igen i år valgt at lave 
markedsdag.  

Arrangementet foregår 
lørdag d. 19. august fra kl. 10.30  - 14.00  i Rolfhallen. 

Det er vores ambition, at denne dag fyldes med såvel privates som 
erhvervsdrivendes stande. 

Alle har mulighed for at sælge produkter af enhver art - både ”nye varer” og 
”loppesager” er meget velkomne.  

Både børn og voksne er velkomne til at være udstillere / sælgere. 
Da alle standpladser er gratis, forventer vi at du som ud stiller giver en lille gave til vores markedslotteri, der 
afvikles i løbet af arrangementet. Overskuddet går ubeskåret til Rolfsted Idrætsforening. 

Som erhvervsdrivende kan du som udstiller komme på RIF’s hjemmeside i ugen op til afviklingen af sommer-
festen, hvis du ønsker det. 

For at sikre ”liv i hallen” vil markedsdagen blive afholdt indendørs. I lighed med lignende arrangementer, skal 
der ske forhåndstilmelding, således at vi har mulighed for at udnytte pladsen bedst muligt. 

Pladserne reserveres i form af borde, der vil være øremærket den enkelte udstiller.  Der kan dog max reserve-
res 1 bord pr. udstiller. Der kan være tale om både runde og firkantede borde. 
Der åbnes for tilmeldinger mandag den 1. maj 2017  

Bemærk, der er kun 40 standpladser til rådighed.  -  Standene reserveres efter først-til-mølle princippet.
Den endelige standfordeling vil blive offentliggjort på dagen for arrangementet. 

Tilmelding kan ske så længe der er plads.  
Tilmelding skal ske til: Ibens@email.dk eller på 6074 2414 

Med venlig hilsen   
Planlægningsgruppen bag Sommerfesten i RIF 2017

MARKEDSDAG
i

ROLFHALLEN
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Rolfsted IF  I  Nyt fra Hovedbestyrelsen

       oråret står jo traditionelt i generalfor-      
       samlingernes tegn. Ligeså med 
Rolfsted Idrætsforening, der afholdte sin 
generalforsamling den 23. februar. 

For første gang i flere år var det ikke nød-
vendigt at afholde en ekstraordinær. Vi hav-
de en rigtig god aften, og der blev drøftet 
fordomsfrit på tværs af afdelingerne. Der 
var genvalg til Louise og Rie. 

Arbejdet i det kommende år har nu været 
drøftet i hovedbestyrelsen, og det kommer 
til at gå på øgede indtægter i alle afdelin-
ger igennem aktiviteter og sponsorater, og 
et fortsat arbejde på at samle flere aktivi-
teter i og omkring Rolfhallen til gavn for os 
alle. 

Vores gave fra Energi Fyn på kr. 15.000,- i 
forbindelse med Bendt Søbergs udnævnel-
se til årets elsjæl i 2015 har også fået lidt 
ben at gå på. Tanken var primært, at det 
skulle komme børn og unge til gode. Der-
for er der blevet afholdt et godnat- stævne 

på tværs af alle afdelinger. Der var lige 
knap 40 unge mennesker samlet, og de fik 
prøvet nogle af de forskellige sportsgrene, 
vi tilbyder i RIF. 

Hovedbestyrelsen håber på lige så stor 
opbakning i 2016 fra medlemmer og lokal-
samfundet, som vi tidligere har fået. Skulle 
der være interesse for nye aktiviteter, eller 
ændringer af vores nuværende hører ho-
vedbestyrelsen gerne om dette. 

Sidst skal vi allerede nu gøre opmærksom 
på vores sommerfest, som i år afholdes 
den 11. 12. og 13 august. Her håber vi også 
at mange vil møde op. Nærmere informati-
on omkring dette kommer senere. 

Godt forår og god sommer til alle

Skrevet af 
Ernst Jørgensen,
Formand for 
Hovedbestyrelsen

F

”Tanken var primært, at 
det skulle komme børn 
og unge til gode.”

Rolfsted IF   I   NYT

N
Y

T

Som du måske allerede har bemærket, så ser 
dette nummer af RIF-bladet lidt anderledes ud 
end det plejer.

Efter mange år med samme udtryk følte vi, at 
tiden var inde til en ansigtsløftning. Derfor er der  
kommet nye kræfter bag RIF-bladet.

Louise Hofstedt Nielsen er tiltrådt redaktionen 
som ansvarlig for den grafiske opsætning af bla-
det, og sammen med Camilla Hansen fra hoved-
bestyrelsen er de to nu ansvarlige for udgivelsen 
af RIF-bladet.

Formålet med bladet er dog fortsat at samle for-
eningens mange brugere og fortælle alle interes-
serede om alle de spændende ting og det store 
arbejde, der foregår i RIF.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til 
Michael Rasmussen, som gennem mange år har 
stået for opgaven med at få sat RIF-bladet op.
 
Vi håber, at I vil tage godt imod det ”nye” blad 
og ønsker jer god læse-fornøjelse!

Redaktionen bag RIF-bladet 

RIF-bladet 
i nye klæ´r
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Fællesspisning
For alle medlemmer af senioridræt. 
Ledsagere er også velkommen
9. oktober 2017
13. november 2017
22. januar 2018

Fællesarrangementer
For alle medlemmer 
af senioridræt. 
Også for ledsagere.

7. juni 2017: 
Udflugt til Lilleskov Teglværk
11. december 2017: 
Julefrokost
9. februar 2018: 
Klubaften i Rolfhallen
19. marts 2018: 
Sæsonafslutning

Foto: Den 20. marts var 
Energi Fyn forbi Rolfsted IF 
for at overrække en check 
på 21.907 kroner fra  spon-
sorordningen FynskSupport. 
Energi Fyn blev modtaget 
med smil og sang.
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Søger du efter 
· Den laveste el-regning?
· De laveste vedligeholdelsesomkostninger?
· Den længste levetid?

Kontakt Lykkegaard A/S 
· Specialister i lavenergi propelpumper
· Produktion af propelpumper i HDPE til saltvand
· Eget testcenter

Lavenergi propelpumper 
med stor kapacitet

World Leaders in Propeller Pumps

LMPump SALT 
Horizontal in-line

LMPump FRESH 
Vertical StandardLMPump testcenter

Lykkegaard A/S  |  Nyborgvej 35  |  DK 5863 Ferritslev Fyn  |  +45 65 98 13 16  |  www.lykkegaard-as.dk

Mandagsidræt
Ledere: Ingrid Krebs 
og Henning Johansen
Mandag kl. 10-11.30 i Rolfhallen
Vi begynder med en halv times op-
varmning under ledelse af Henning 
Johansen. Derefter deler vi os efter 
interesser, nogle gør gymnastik i den 
store sal under ledelse af Ingrid 
Krebs. Andre spiller hockey, petanque 
eller badminton i hallen, og nogle går i 
motionscentret. Efter idræt mødes vi 
alle i cafeteriaet til hygge og snak 
over en kop kaffe. 

Krocket
Leder: Steen Rasmussen
Tirsdag kl. 9-13 ved tennisbanerne
Der spilles hele året, såfremt vejret 
tillader det. Der holdes en pause i 
løbet af formiddagen, hvor det 
medbragte brød og kaffen nydes. DGI 
afholder turneringer, som man kan 
tilmelde sig, og i sommerens løb er 
det også muligt at deltage i stævner 
med andre klubber 

Petanque
Leder: Knud Knudsen
Onsdag kl 9.30-11.30
Om sommeren spilles på petanque-
banerne ved siden af tennisbanerne 
og om vinteren i den store sal i hallen. 
Midtvejs i spillet holdes en kaffepause 
med tid til snak om stort og småt. Der 
arbejdes i afdelingen på at arrange-
re kampe i løbet af sommeren mod 
nabobyernes klubber.

Cykling
Leder: Bent Larsen
Mandag kl. 9.30-11.30 i 
sommerhalvåret
Hvis du kan lide at cykle og gerne vil 
gøre det sammen med andre, skal du 
blot møde op ved Rolfhallen i som-
merhalvåret. Cykelturen varer ca. 2 
timer, inkl. en obligatorisk pause. 
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Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
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Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
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spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
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12. december 2016: Julefrokost
10. februar 2017: Klubaften i Rolfhallen
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Kontaktperson: Ingrid Krebs
Tirsdag kl. 9-13 og torsdag kl. 
13-17 ved tennisbanerne
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Fra 11. september 2017 til 
19. marts 2018

 21.907 kr.
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Rolfsted IF   I  Fodbold 

        ræsset er grønt og vores bane  
        mand har sat første streger på 
banerne. Vi er nu kommet i gang med 
forårs sæsonen med alle hold. Vi kan 
se tilbage på en vinter sæson hvor flere 
af holdene har haft gode oplevelser og 
deltaget i mange indendørs stævner, 
der har sågar været udendørs træning 
hele vinteren igennem for dem der 
havde lyst i U9 årgangen, det var koldt 
nogle dage for forældrene men drenge-
ne hyggede sig. 

Vi afholdte vores egen Marius Pedersen 
Cup i februar med stor succes, vi har 
måtte sige nej til flere klubber der gerne 
vil deltage af hensyn til spille program-
mets længde. Vi fik stor respons også 
fra medierne og positive tilkendegivel-
ser for et godt stævne fra flere af de 
deltagende klubber, som kom fra både 
Jylland og Sjælland. En stor tak til Mari-
us Pedersen og de mange frivillige der 
gjorde det til en god dag for alle.   

Den 31. marts havde vi i lighed med 
sidste år arrangeret fælles opstart på 
banerne for at skyde forårs sæsonen i 
gang, og vi var cirka 75 børn og voksne 
der efter en let træning sluttede af med 
grillpølser og en tår til ganen.

I forårssæsonen har vi tilmeldt hold i 
U5-U8, U9, U10 og U15 for ungdom-
men, desværre har vi ikke kunne lave et 
hold for U8 og U12 da der ikke er nok 
spillere i disse årgange, men vi forsøger 
naturligvis at sætte spillere fra disse år-
gange ind sammen med andre årgange 
hvor de kan spille med. For de voksne 
har vi igen i år et herre senior og et 
oldboys hold tilmeldt, som trods skader 
klare sig rigtig fint fodboldmæssigt når 
hovedparten af spillerne er skadesfri, 
det kniber jo indimellem med de stive 
stænger, men så kan man jo altid slap-
pe af og hygge sig i 3 halvleg………

Til RIF sommerfesten er det planen at 
vi vil arrangere vores Rolfsted Sommer 
CUP hvor vi regner med at kunne samle 
cirka 25-30 hold til en god dag med 
masser af bold, i vil høre mere om dette 
når tiden nærmer sig.

En opfordring til alle børn og forældre 
der har lyst til at spille fodbold, kig op på 
banerne og prøv at være med hvis det 
er nyt for jer, få frisk luft, motion og dyrk 
jeres lokale netværk med de øvrige børn 
og voksne fra området.

Med forårs hilsner
Fodbold bestyrelsen

Græsset er grønt...

G

Skrevet af 
Michael Andersen
Formand for Fodbold

Med FynskSupportEl støtter du RIF med 2 øre per 
kWh, du bruger - uden at det koster dig ekstra! 

Hvis du vil støtte RIF eller ønsker at høre mere, kan du 
kontakte Bendt Søberg på 65982478 eller 21778247.

       u kommer foråret, og vi har rigtig        
       meget at se frem til. I marts vil
vores to baner gennemgå en renovering 
med hjælp fra de 60.000,-, som vi har 
været heldige at få fra Marius Pedersen 
Fonden. 

Banerne skulle derfor gerne være super 
gode til sæsonstart i april. 
Her starter vi træningen med de tre 
hold som 2016-sæsonen byder på. 

Trænere for alle tre hold bliver Mick 
Petersen og Stefan Jensen. Begge træ-
nere vil i april deltage i DGI's K2 træner-
kursus, så de er endnu bedre rustet til 
træningerne. 

Vi prøver i år et nyt hold for de lidt yngre 
børn fra 7 -10 år. Det bliver "træning", 
hvor vi lægger vægt på en masse sjove 
lege og spil. Vores andet nye hold er et 
begynderhold for voksne i samarbejde 
med DGI. Her vil man få 8 gange med 

tennisundervisning, hvor vi kommer 
igennem alle dele af tennisspillet. 
Holder man ved efter de 8 gange, får 
man udleveret sin egen ketcher (hvis 
man ikke allerede har en), og holdet 
fortsætter om mandagen, hvor alle 
uanset niveau kan deltage. Dette kalder 
vi fællesspil.

Lørdag d. 30 april deltager vi desuden 
også i "Tennissportens Dag", hvor der 
er åbent hus på tennisbanerne, hvor 
alle kan komme forbi og prøve at spille 
tennis. 

Husk i øvrigt at du som medlem kan 
spille ubegrænset på banerne, og at du 
ikke er tvunget til at deltage på træ-
ningsholdene.

Vi håber at se rigtig mange på tennisba-
nerne i år - og husk der spilles tennis på 
banerne til årets sommerfest - kom forbi 
og kig!

Skrevet af 
Stefan Jensen
Formand for Tennis 
og træner for Junior 
og Senior

Hold
Børn 7-10 år    
Mandag 16.00 - 17.00

Junior 10-15 år    
Mandag 17.00 - 18.00

Senior beg.hold 16 - ?    
Mandag 18.30 - 20.00 
(kun træning 8 gange)

”Nu kommer 
foråret...”

- den 30. april 2016

Rolfsted IF   I  Tennis

N

   

Rolfsted IF  I Senioridræt

KOM OG DELTAG!
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Hovedbestyrelsen
Ernst Jørgensen
Tlf. 2127 2808
formand@rolfsted-if.dk

Sponsorudvalg
Louise Godskesen
Tlf. 2197 2393
louise.godskesen@rolfsted-if.dk

Støtteforeningen
Poul Erik Greve
Tlf. 2170 9414
greve1@pc.dk

Badminton
Kirsten Hansen
Tlf. 6085 3937
kirstenkirt@hotmail.com

Fodbold
Michael Andersen
Tlf. 2365 9906
michael.andersen@cembrit.dk

Gymnastik
Iben Bech
Tlf. 6598 2414 
gymnastik@rolfsted-if.dk

Håndbold
Ole Nielsen
Tlf. 2011 1927
asnon@dlgmail.dk

Tennis
Stefan Jensen
Tlf. 6166 1555
tennis@rolfsted-if.dk

Motionscenter
Lars Peter Madsen
Tlf. 2619 5601
l.p.m@aarslevnet.dk

Body Bike
Diana Riise Andersen Tlf. 
2713 6544 
dianariise@yahoo.dk

Senioridræt
Bendt Søberg
Tlf. 2177 8247 
lilibendt@ferritslevnet.dk

Rolfhallen
Uffe Andersen Holtze
Tlf. 3013 2848
uffeholtze@gmail.com

Rolfhallens aktivitetsudvalg 
Lykke Holtze
Tlf. 2299 3634 
aktivitetsudvalget@rolfhallen.dk

Halinspektør
Per Rasmussen
Tlf. 4074 3024
kontakt@rolfhallen.dk

Rolfhallen
Tlf. 6598 1234
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