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Rigtig god og aktiv vinter til alle!
er er fuld af aktivitet i hallen igen efter 
en lang sommerferie. Der er gym-

nastik, badminton, håndbold, bodybike, 
indendørsfodbold, senioridræt og motion. 
Der er noget for alle, så hvis du ikke er 
med på et hold endnu, kan det stadig nås. 
Er du i tvivl om mulighederne, og hvad der 
passer bedst til dig, så kom op og kig og 
få en snak med en af os. Du er mere end 
velkommen!

Sæsonen blev skudt i gang med årets 
sommerfest. Både torsdag, fredag og 
lørdag var der stor opbakning til arrange-
mentet. Her skal lyde en stor tak til alle 
besøgende. Og stor tak til hjælpere og 
sponsorer. Uden jeres hjælp ville det ikke 
være muligt af afholde et sådan arrange-
ment. Et sommerfestudvalg er allerede 
gået i gang med at planlægge næste års 
sommerfestaktiviteter, så det bliver spæn-
dende at se, hvad de finder på.

I 2017 har vi haft en del fokus på frivillighed 
i RIF. Foreningen er helt afhængig af vores 
frivillige. Det gælder både trænere, instruk-
tører, udvalg, webmaster, forældrehjælp og 
mange flere. Der skal rigtig mange hænder 
til at holde en forening kørende. Mange 
møder I, når I kommer i hallen, men der er 
også mange involveret, som man ikke lige 
ser i hverdagen. Det er ikke altid, man får 
givet et skulderklap og den anerkendelse 

i hverdagen, som vores frivillige fortjener, 
og det var derfor vigtigt for os i hovedbe-
styrelsen at gøre noget for at vise vores 
taknemmelighed og anerkendelse for den 
tid, mange bruger i RIF.

Lørdagen den 7. oktober var der derfor 
samlet ca. 40 frivillige i hallen til en inspi-
rationsdag, hvor alle kunne lære hinanden 
bedre at kende på tværs af udvalg/sports-
grene. Men det var også en dag, hvor DGI 
kom og hjalp os med at blive endnu bedre 
rustet som frivillige. Vi håber, alle havde en 
god, hyggelig og udbytterig dag. Jeg kan 
kun opfordre andre til blive en del af vores 
frivillige hold, da det giver et fantastisk 
netværk. Stor tak til Iben Bech, som hjalp 
hovedbestyrelsen med at lave arrange-
mentet.

Men nu nærmer julen sig, og der vil igen 
være mulighed for at købe juletræer af RIF 
på torvet i Ferritslev. Der er julefrokost for 
både private og firmaer i hallen den 
2. december. Og i år kan der desuden 
købes ”til og fra”-kort, som både støtter 
RIF og børneulykkesfonden.  Så der bliver 
rig mulighed for at komme i julehumør. Se 
annoncerne her i bladet for kommende ar-
rangementer og hold øje med foreningens 
aktiviteter på hjemmesiden og Facebook.

Rigtig god og aktiv vinter til alle!

D

Hvad er der sket i Rolfhallen?

Skrevet af
Louise Godskesen
Formand for 
Hovedbestyrelsen

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

Rolfsted IF  I Hovedbestyrelsen
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otionscentret rykker i nye og større 
lokaler i starten af det nye år, når 1. 

salen i Rolfhallen indtages – det tidligere 
cafeteria. 

Alle aftaler omkring lokalerne er indgået 
med hallen. Det bliver også hallen, som 
forestår ombygning af lokalerne, styring 
af entrepriser med håndværkere m.m. 
Motions bestyrelse og aktive har deltaget 
aktivt i hele processen omkring lokalernes 
indretning, rent bygningsmæssigt, således 
at Motionscenterets ønsker om et moder-
ne motionscenter med masser af lys og 
luft er blevet indfriet. 

Hvad angår indretning af maskinparken, 
så er det Motion, som selv har stået for 
den del. Motion har lagt vægt på, at de nye 
lokaler bliver indrettet således at der kan 
dyrkes motion i alle træningsniveauer, lige 
fra de helt unge til de ældre, foruden de 
mere ” hard core”.

Motion har i de seneste år holdt igen med 
investeringer i nye maskiner, og i stedet 
sparet pengene op. Så til foråret, når de 
nye lokaler står klar, kan I godt forvente, at 
der vil komme nye maskiner som supple-
ment til det nuværende udstyr. Instruktø-
rerne i motion har lagt hovederne i blød 
for at få sammensat den rette maskinpark, 
som kommer til at tilgodese alle vores 
meget forskellige brugere. 

Der vil ligeledes blive investeret i  instruk-
tøruddannelse, så alle aktivitetsniveauer 
får den rette undervisning.

Folkene bag Motion glæder sig meget over 
at få motion over i hallen samme med de 
andre aktiviteter. Det giver helt nye mulig-
heder for at samle foreningen på tværs af 
afdelinger. Hele familien kan tage i hallen 
og dyrke hver sin sport – på samme tid.   

Det nøjagtige tidspunkt for flytningen er 
ikke helt på plads endnu. Det afhænger af, 
hvornår håndværkerne kan have det klar, 
men I kan godt begynde at glæde jer.
Der bliver fortsat mulighed for at træne, 
når det passer jer, og i forhold til instruk-
tørerne arbejdes der hele tiden på, at de 
også er tilstede, når I er der. Men moti-
onscentret er, som vore øvrige afdelinger, 
baseret på frivillige, så det er også nødt til 
at passe ind i deres hverdag.

Der vil naturligvis komme flere informa-
tioner om det praktisk i forhold til brug af 
motionscentret, når vi kommer ind i det 
nye år. 

Vi glæder os til at tage imod jer i det ”nye 
motionscenter”- Men indtil da er der 
stadig rig mulighed for at dyrke motion i 
de nuværende lokaler, så kom bare op af 
sofaen allerede i dag.

Nyt motionscenter - nye lokalerN
Y
T

M

Albanidepotet - Rolfsted Tømrerforretning - Stalden Selskabslokaler - GSV Materialeudlejning - SKN Maskinværktøj 
Sparekassen Fyn Erhvervscenter Odense - Haundrup Autoværksted - Le Dana - Davinde Savværk - IT Focus - OK Benzin 
P. Kortegaards Planteskole Salon Binder - Mogens Bøg - Holms HairDesign - Rosengårdens Isenkram - ERA Consult - Shulstad Brød
Superbrugsen Ferritslev - Bentes Bageri,Ryslinge - Anettes Blomster - Arbejdernes Landsbank - Ferritslev Taxi - Gulvomega  v/Dennis K. Schøler   
Tømrermester Henrik Andersen - Herrested Auto - Tupperware v/Beth Hansen  -- Pro Line VVS - Martins Entreprenørservice 
Ferritslev Apotek - Ferritslev Fritidshus - Lindab Ventilation A/S - Grønlund Auto - Lyder Energi og Teknik ApS - Birthe Krabek - SystemAir, Odense 
PVN Køleteknik A/S - Lykkegård A/S - Fakta Ferritslev - Marius Pedersen A/S  - Palle Holmegård Transport A/S - Tine P, Langeskov - Gartneriet Ellelund 
I/S Bøger & Papir, Langeskov -  Tide Bus Danmark A/S - Alex Sko, Langeskov - Clinique Face & Body, Langeskov - Exhausto A/S - Ferritslev is og 
Pølsekiosk - Dansk Overflade Teknik - Silvan, Nyborg - Hvidt & Frit, Nyborg - Sport Direct - Photocare, Nyborg - Fri Bike Shop Nyborg - Larsen Dried Flowers 
Gjersing VVS - Jesper Timmermann - Rolfsted Byg og Rolfsted Hestepension - Bryg Selv - Rolfsted El - Gartner Torben Christensen - Tarup Mølle 
Ellinge Auto  - IBF Ringe   - Ellinge Smedie A/S - Tarup Smedie  - Murer Skovgård  - Danske Bank , Nyborg - Muskulær Zoneterapi og 
Massage v/Birgitte Pedersen - CST Malerfirma , Ellinge - Det Halve Kongerige v/Rie Schwarz - Ellinge Murerforretning - Juels Auto & Camp Aps 
Restaurant  Sct. Knud/Teglværksskoven - Blue  Water - Irina Rasmussen Massage - Autogården Kappendrup - Monas Blomster - Skiltepriser made by 
In-deko - Pedersen, Rolfsted 

EN STOR TAK TIL ALLE SPONSORER FOR STØTTE 
OG OPBAKNING TIL RIF SOMMERFEST 2017

Rolfsted IF  I NYT
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IF´s årlige sommerfest  havde i år holdt flyt-
tedag, og  blev afholdt en uge senere. Det 

skyldtes, at skolernes sommerferie sluttede en uge 
senere end de andre år. Så for at sikre os, at alle var 
nået at komme hjem fra ferie, så de kunne komme 
med til 3 herlige sommerfestdage, havde vi valgt at 
flytte sommerfesten.

Torsdag aften blev der afholdt et stort reklamebanko 
i Rolfhallen. Her var der som altid god stemning og 
masser af spænding! Hvem ville ikke gerne gå hjem 
med en af de mange flotte præmier.

Fredagen stod i gadefodboldens tegn, og der blev 
gået til den! I år med brasiliansk islæt  - og der er alt-
så bare noget med Brasilien og fodbold. De 2 piger 
var nemlig en del af vinderholdet! Årets vinder af 
Gadefodbold 2017 blev FUNKEVÆNGET - tillykke!

Gadefodbold-turneringen var vel overstået, og alle 
folk var kommet ind i Rolfhallen til lidt at spise og 
drikke, da en ordentlig regnskylle gjorde sit indtog. 
Det blev det dog ikke mindre hyggeligt af inde i hal-
len. Her blev det afsløret, hvem der i år skulle mod-
tage RIF Prisen 2017 og det blev Rolfsted Idrætsfor-
enings formand Louise Godskesen - stort tillykke!

RIF Sommerfest 2017

R
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Lørdag blev der afholdt Marius Pedersen Rolfsted 
Cup for U6/U7 og U11, og der var fodboldspillere 
så langt øjet rakte. Et rigtig godt arrangement med 
MEGET stor opbakning, som er med til at skabe liv 
og god stemning!

Inde i hallen blev der afholdt Markedsdag, og her var 
der mange fine stande, og gode chancer for at gøre 
et godt køb.

Tombolaen var som altid velbesøgt, og der blev lan-
get mange fine præmier over disken.

Thommas Linnrose svang penslerne, og det kom 
der et rigtig flot maleri ud af som børn og voksne i 
Lundsbjerg Børnehave nu har glæde af.

På tennisbanen blev der b.la. spillet en opvisnings-
kamp med en tidligere spiller og træner i RIF Johnny 
Klint - han spillede en flot kamp mod Per.

RIF´s damehold, U12 og U14 indtog beachbanen og 
spillede noget fantastisk beachhåndbold! 

Firmadysten var ringridning på havetraktorer. Lykke-
gaard og SuperBrugsen stillede med hold, og de gav 
den virkelig gas! På trods af adskillige motorproble-
mer, så var det igen i år et hold fra Lykkegaard, der 
løb med sejren. Tak til jer alle for at være med denne 
dag – og ikke mindst for den gode underholdning!

Lørdag aften var der FARMER-FEST i hallen, og der 
var både køer, haner og grise. Der blev budt på buf-
fet og senere på aftenen indtog bandet Mr. Argiris 
scenen. De var helt med på Farmer temaet og gik 
på scenen iført farmer-tøj! 
En god afslutning på 3 dages sommerfest, hvor 
både børn og voksne hyggede sig!

Tak til alle der var en del af sommerfesten - håber vi 
ses til næste år!
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NYE TANKER
 
I forbindelse med evalueringen af årets sommerfest 
er det besluttet at nedsætte et lille udvalg på 5 perso-
ner, der skal prøve at komme med nye ideer og måske 
en fornyelse af sommerfesten.
De 5 personer er: Diana Riise Andersen, Stefan Jen-
sen, Gitte Nielsen, Lykke Holtze og Ernst Jørgensen. 
Alle er meget velkomne til at bidrage, og henvendelse 
kan ske til en af de 5 personer eller på mail lunds-
bjergvej_69@yahoo.com.  Vi glæder til at høre fra jer!
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rets RIF-pris blev traditionen tro uddelt fredag 
aften, hvor der blev afholdt det store kolde bord 

i forbindelse med årets sommerfest. Prisen gik i år, 
meget velfortjent, til formanden for RIFs hovedbe-
styrelse Louise Godskesen. Til at overrække prisen 
var lederteamet fra Forum Ferritslev-Rolfsted, Steen 
Thinggaard og Willi Hansen.

Der er mange årsager til at Louise i år modtager 
prisen. Hun fremstår altid med et smil og stor imø-
dekommenhed overfor enhver hun møder på sin vej, 
hvilket understøtter det sociale netværk på bedste 
vis.  Louise opnårstor respekt for det det arbejde, der 
udføres i RIF.  Årets prismodtager er en stærk fortaler 
for at nytænke foreningens procedurer men også  
for at bevare de traditioner, der er med til at bevare 
klubånden. Dette er i sidste ende udslagsgivende for 
de sportslige aktiviteter i foreningen.  

Derudover er Louise også selv en flittig frivillig og har 
været en ihærdig hjælpende hånd til mange af for-
eningens arrangementer, og det er altid en glæde at 
arbejde sammen med hende. Louise deltager også 
selv som aktiv udøver i foreningen.

Louise valgte i forbindelse med konstitueringen af 
en ny hovedbestyrelse i RIF i foråret 2017 at indtræ-
de som formand for foreningen efter et par år som 
menigt bestyrelsesmedlem. Vi ved, at der lå mange 
overvejelser til grund for denne beslutning. Det er 
alle udvalgsmedlemmers opgave at hjælpe Louise til, 
at opgaven bliver spændende, udfordrende og ikke 
mindst overkommelig, således at Louise også i man-
ge år fremover til kunne trives med dette arbejde. 

Det er blandt andet Louises fortjeneste, at hoved-
bestyrelsen har sat ord på, hvilke opgaver der skal 

prioriteres de kommende år via foreningens hand-
lingsplan. Hun er en dygtig koordinator og en effek-
tiv ”ordkløver”, så hun har været en stor styrke for 
foreningen i denne proces. Eksempelvis har Louise 
været fortaler for en fornyelse af sponsorudvalget 
og marketingudvalget. Sidstnævnte har blandt andet 
stået for fornyelsen af RIF-bladet og indførelsen af 
husstandsomdelt fælles sæsoninformation.

Vi mener, at Louise er en værdig modtager af prisen, 
fordi hun med sin store iver igennem de seneste år 
har vist, hvor meget det betyder for foreningen, når 
medlemmer af hovedbestyrelsen forsøger at sætte 
sig ind i underafdelingernes små særheder. Hun 
har gjort en stor indsats for at forstå, hvad der har 
betydning for hver enkelt afdeling. Hun er indleven-
de, spørgende og søger mod forståelse! Vi oplever 
derfor, at Louise har stor respekt for det arbejde, der 
udføres i foreningens hverdag. Hun er opmærksom 
på, at de frivilliges arbejdsindsats er uundværlig for 
foreningen, og hun arbejder altid med respekt for de 
frivillige. 
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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

Å

Rolfsted IF  I RIF-prisen 2017

Årets RIF-pris går til...
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Rolfsted IF  I Body Bike

Skrevet af Louise Hofstedt Nielsen, Instruktør

Skal Body Bike fortsat være et tilbud i RIF?

et håber vi.

RIF Body Bike har siden årsskiftet desvær-
re oplevet et fald i tilmeldinger og sene 
afbud, og mange hold er desværre som 
følge af dette blevet aflyst. Det er vi nogle, 
som synes er rigtig ærgerligt – ikke mindst 
os instruktører. For vi vil rigtig gerne give 
alle en god oplevelse bestående af sved, 
god musik, bedre kondition og ikke mindst 
smil på læben.

Derfor spørger vi os selv, er løbet kørt for 
Body Bike i RIF-regi? Er det bare ikke in 
mere at svede max på en cykel til høj mu-
sik? Eller er tilbuddet ikke godt nok? Mang-
ler der noget? Eller har folk bare glemt, at 
vi er her?

Der tilbydes 3 hold om ugen, tirsdag og 
torsdag aften, samt søndag formiddag. Der 
skal blot 5 deltagere til at gennemføre et 

hold, men hvor ville det dog være fedt hvis 
vi var 10 – og tænk sig hvis vi igen kunne 
fylde salen. Det gør det så meget sjovere, 
både for instruktører og deltagere.
Som det er nu, kan vi ikke overleve i læng-
den.

NÅR DET SÅ ER SAGT
Så kom og vær med. Alle kan være med til 
spinning. Ung som gammel, nybegynder 
som rutineret, høj som lav. Vi har plads 
til alle, og vi lover, at hvis du bare selv er 
indstillet på at give den gas, så bliver det 
sjovt. Vi er en lille afdeling med ”højt til 
loftet”. Vi vægter den sociale snak og det 
gode humør. De første 2 timer er altid 
gratis.

Har du spørgsmål, gode ideer til hvordan 
vi kan tiltrække nye, eller forslag til æn-
dringer, eller har du lyst til at prøve det, så 
skriv til bodybike@rolfsted-if.dk.

D

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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starten august startede håndboldsæsonen trad-
tionen tro op for damesenior i Rolfsted. 

Som sidste år har vi gerne ville frembringe en lidt 
anderledes sæson, hvor friske tanker og pust bliver 
det som spillerne husker. Vi har bl.a. lavet en aftale 
med en af holdets stregspillere, som er uddannet 
fysioterapeut, at hun vil stå for opvarmningen med 
fokus på skadesforbyggende i opstartsfasen. 

Vi startede i august med en træningsweekend, hvor 
vi bl.a. lavede teambuildingøvelser, hvor de skulle 
bygge et tårn ud af a4 ark. 

Forleden havde vi besøg af Allan, en af Fredericia 
håndbolds to udviklingskonsulenter. Jeg havde aftalt 
med ham at fokus var forsvarsøvelser af 6-0 og 5-1, 
og med nogle super gode øvelser blev pigerne og 
jeg inspireret, og der er helt klart tanke om at gen-
tage besøget. Der er planlagt flere af denne type 
besøg, aftaler hvor konkret angrebet og specifik fløj 
er i fokus. 
Traditionen tro skulle vi også en tur forbi Brande 
stævnet. Efter fire kampe på tre dage, og hvor 
sammenspil med nye folk blev erfaret og øvet, har 
kampene givet dem flere fælles oplevelser som 
bliver taget med i den kommende sæson. 

Sidste tiltag, som vi havde startet op i slutningen af 
sidste sæson var samarbejdet med den unge, men 
allerede meget erfaren målmand Daniel. Daniel har 
allerede haft positiv indflydelse på vores målvogte-
re, og vi håber på et konstant løft af målvogternes 
niveau. 

Vi støtter og er der for holdets målsætninger.
Kom og støt pigerne i deres kamp, vi støtter lokal-
sporten i Rolfsted IF, vi ses i hallerne

I

Rolfsted IF  I Håndbold

Skrevet af Henrik Krogh, Træner

Klar til en ny sæson
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n ny sæson er nu gået godt og overraskende 
igang. Hos U6/U8 er der mødt med mange nye 

ansigter op, det er jeg meget positiv overfor, og der 
er selvfølgelig altid plads til flere. Jeg har været så 
heldig at få en ekstra hånd til det nu store hold, Uffe 
Holtze som er hjælpetræner. 
Vores mål er at have stævne hver anden eller tredje 
måned og at alle bliver boldsikre. Det er vigtigt for 
os, at de synes det er sjovt med leg og spil, når de 
er til håndbold. 

å er den nye sæson skudt i gang med en impo-
nerende sejr på 14-0! Vores U12-hold består i 

år af 11 spillere, der i løbet af sidste sæson fik spillet 
sig rigtig godt sammen, og nu er klar til at udfordre 
U12-C-rækken med et stærkt ønske om at kunne 
ligge i top og eventuelt en oprykning. Udover vores 
2. årsspillere har vi fået nogle skønne 1. årsspillere, 
der allerede nu udviser boldsikkerhed og gåpåmod. 
Pigerne spiller som en samlet flok og er imponeren-
de gode til at udfordre sig selv og tage imod nye tak-
tiske forslag, der giver spillerne en bredere vifte af 
muligheder på banen. Pigerne har alle en fantastisk 
spilforståelse og energi, der gør, at vi som trænere 
ser frem til en god sæson med spændende kampe 
og hårde, men hyggelige, træningsgange. Dorthe og 
jeg (Kirstine) glæder os til at forsætte samarbejdet 
med pigerne samt forældre, og er glade for at vi kan 
fortsætte med dem endnu et år. 

om nye trænere for Rolfsted U14-piger blev 
niveaustævnet d. 17/9 en øjenåbner. Pigerne 

viste alle, at de har et kæmpe potentiale, og i løbet 
af dagen voksede forventningerne for og glæden 
til den kommende sæson. Vi har et hold med flotte 
individuelle kvaliteter og en imponerende viljestyrke. 
Vi ved dog også, at man med et hold kun med 1. års-
spillere kan blive udfordret både på højde og drøjde, 
men også på det mere komplicerede og tekniske 
spil, som gør forskellen fra det niveau, de kommer 
fra. Derfor har vores helt overordnede mål inden sæ-
sonstart været at skabe et bedre samspil. Vi har fo-
kuseret meget på, at pigerne ikke kun skulle udvikle 
deres egne kvaliteter, men i høj grad også skulle 
arbejde med at spille hinanden gode. Vi har arbejdet 
meget med presspil og forskellige angrebssystemer, 
som skal gøre holdet til en stærkere enhed. 
Når sæsonen går i gang inden længe, har vi valgt at 
pigerne spiller i en c-række, men det betyder be-
stemt ikke, at vi ikke har store forventninger til den 
kommende sæson. Vi tror på, at pigerne kan spille 
med i den sjove ende af puljen, og vi vil gøre alt for, 
de får en sjov og lærerig sæson. 

U6/U8 Nye ansigter U14 melder klar!

U12-piger på banen

E S

S

Rolfsted IF  I Håndbold

Skrevet af Julie Bøgelund, Træner Skrevet af Sara Jakobsen og Matilde Lundorff , Trænere

Skrevet af Kirstine, Træner
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U11 – drenge atter på græsi RIF

u hvor vi i skrivende stund er ved at afslutte 
udendørssæsonen, kan vi se tilbage på man-

ge dejlige timer på banerne rundt omkring på Fyn, 
og ikke mindst på træningsbanerne i Rolfsted, når 
efterårsferien er overstået nærmer tiden sig hvor vi 
trækker ind i hallen til indendørssæsonen.

En sæson hvor vi fik afviklet Marius Pedersen 
Rolfsted CUP i forbindelse med sommerfesten, et 
stævne hvor vores U6/U7 og U11 deltog og gjorde 
en god figur, stævnet blev afviklet med succes tak-
ket være firmaet Marius Pedersen, som gjorde det 
muligt, samt alle de frivillige som stiller op.

Vi har i udendørssæsonen haft godt gang i holdene, 
som spænder fra de helt små børnehavebørn og op 
til senior og oldboys.

U11 drenge - En lokal succes historie 
At årgang 2007 i RIF er en årgang med mange dygti-
ge og ambitiøse spillere har været kendt, både lokalt 
og rundt omkring på Fyn (sågar på landsplan). Dette 
har betydet, at en del spillere har søgt til andre 
klubber for at prøve deres fodboldspil af.  Det betød 
desværre også, at man i en periode ikke kunne stille 
et hold for U11, og en del børn stod tilbage uden 
mulighed for at spille fodbold. Dette er heldigvis 
anderledes nu.

For årgangen består nemlig også af en flok drenge, 
som bare gerne vil spille fodbold, fordi de synes, 

at det er sjovt og hyggeligt at spille sammen med 
deres kammerater.

Derfor valgte et par af os fædre, nemlig Thommas 
og Thomas, at kaste os ind i arbejdet på at få samlet 
et hold sammen, og via spillerne selv fik vi samlet 
flokken som tidligere har spillet på holdet sammen, 
og vi fik nye spillere til at starte til fodbold. Der blev 
skabt et hold under parolen ”her kan alle være med 
uanset niveau”.

I løbet af nogen tid fik vi samlet nok til at stille et 
hold, og deltog i stævne hos B67, hvor flere spil-
lere spillede deres første fodboldkampe. Der blev 
kæmpet bravt fra alle mand, og ”erfarne” spillere fik 
hjulpet nye spillere godt i gang på banen. 

Her efter sommerferien har holdet været tilmeldt 
turneringen under DBU Fyn, og de første stævner 
vidnede om, at holdet havde gået til den til træning, 
og holdet er nu spillet godt sammen, og hvem der 
nye er efterhånden svært at få øje på.
Skulle der være flere derude, som kunne tænke sig 
at komme op og være med på banerne, så kig forbi 
til foråret og tag gerne en af dine forældre med, 
hvis du vil det. Vi har plads til flere, og hos os er der 
plads til alle. 

U11 på fodboldbanerne igen
Skrevet af Michael Andersen, Formand for Fodbold, og Thomas Hofstedt Nielsen, Træner

N
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Rolfsted IF  I Badminton

Velkommen til vores nye badmintontræner
Skrevet af Henrik Skovsgaard, Formand for Badminton og træner, og Kirsten Hansen,Udvalgsmedlem

adminton sæsonen er startet og der er godt 
gang i hallen. Ungdom der træner om onsda-

gen har i år fået ny træner, og der er taget rigtig godt 
imod Erik Kolmos, der står for træningen. Han bliver 
også mødt af veloplagte børn hver gang. Der er sjov 
og læring på programmet samtidig med sved på 
panden, og det ser ud til at passe både spillere og 
træner. Flere og flere af jer unge prøver også at tage 
til stævner og det er super dejligt. 
Træningstider er:
Onsdage kl. 16-17 – 2.- 4. klasse
Mandage kl. 18-19 – fra 5. klasse
Onsdage kl. 17-18 – fra 5. klasse 

Vi har i år haft Tobias A., Tobias H., Asger og Søren 
på hjælpetrænerkursus. Planen er, de skal hjælpe 
Erik med de yngste samt hjælpe med Miniton.
 
Miniton, som er badminton for de mindste, hvor 
man leger sig til de rigtige bevægelser og slag, er i 
skrivende stund måske ved at blive lukket ned pga. 
manglende tilmelding. Synd, for det er her forældre 
og børn kan lege sig gennem badmintonindlæring. 
Det er 3. sæson, vi kører Miniton, men der er reelt 
ikke kommet nye til siden opstart. Hvis f.eks. træ-
ningstidspunktet onsdag aften er grunden, hører vi 
det gerne. Vi er bundet op af mulige ledige haltider, 
men er villige til at se på det, hvis det er grunden til 
man ikke går til Miniton.

Træningstid for Miniton er onsdage kl. 18-19 for 5-7 
årige (ca.)

Sidste sæson startede vi træning op for voksne. Der 
var begrænset tilmelding, og i år er der desværre 
ingen, så dette initiativ lukkes ned for nu, og baner-
ne frigives til almindelig bookning. Gå på halbooking 
eller snak med Kirsten om ledige baner.

På veteran plan er 40+ holdet intakt og fortsætter 
med holdkampe mod andre fynske klubber. 60+ 
holdet bliver desværre ikke til noget i år, da RIF var 
eneste tilmeldte hold. I stedet vil de erfarne herrer 
forsøge at deltage i enkeltdagsarrangementer, hvor 
de kan møde andre ligesindede.

Onsdage kl. 19- 20:30 er der motionistbadminton, 
hvor konceptet som altid er, mød op og få afvekslen-
de kampe med forskellig makkere og modstandere. 
Kom alle der gerne vil spille badminiton og hygge 
sig.

Det er tid for kontingent betaling – halbooking syste-
met venter kun på I logger ind og får betalt. Venligst 
få det gjort, så vi ikke skal spilde unødig tid med 
opfølgning på opfølgning.

Vi håber på en god sæson.

B
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LADIES NIGHT

Rolfhallens Aktivitetsudvalg tilbyder igen muligheden 
for at genopleve "De gode gamle halballer", når der 

lørdag den 4. februar 2018 
afholdes 90´er halbal i Rolfhallen.

Dette er aftenen hvor du har mulighed for at møde gamle 
bekendtskaber, købe lækre drinks i baren samt svinge benene 
på dansegulvet i timevis.

Hold øje med facebooksiden "90´er halbal i Rolfhallen", hvor der løbende 
vil blive lagt opdateringer op omkring arrangementet.

Salg af billetter starter søndag den 3. december 2017 kl. 12.00 på 
rolfsted.clubcommander.com.

Vi glæder os til at se dig.

Samarbejde på tværs af udvalg

Som et nyt tiltag har Rolfhallens Aktivitetsudvalg og RIF´s Venner 
indledt et samarbejde omkring to nye arrangementer.

"Ladies night" er for alle kvinder i vores lokal-
samfund (udefrakommende er naturligvis også 
meget velkomne). Det er en damefrokost med 
mulighed for at sladre med veninderne, nabo-
erne og andre kvindelige bekendtskaber. Det 
bliver en sammenkomst med masser af farver 
og godt humør. Der vil være lækker mad og sjov 
underholdning. 

Så sæt endelig et stort kryds i kalenderen 

lørdag den 14. april 2018.

90´ER
HALBAL
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"Børnenes MGP 2018" bliver en festaften for børn. Der vil være stjernestøv, glitter og glamour når vi 
viser MGP for fuld udblæsning på storskærm. Den røde løber vil naturligvis være rullet ud og alle kan 
være dansestjerner for en aften.
Det bliver den vildeste fest med lækre drinks, masser af dans, høj musik og konkurrencer undervejs.   
Vil du være med til denne fantastiske aften, så sæt kryds i kalenderen lørdag en 17. februar 2018.  

Vel mødt i Rolfhallen i 2018...

90´ER
HALBAL

Mad ud af huset & totalarrangementer alle ugens dage
 www.totalarrangementer.dk, tlf. 61132689, info@totalarrangementer.dk

ELLINGE FORSAMLINGSHUS

"Børnenes MGP 2018" 
bliver en festaften for børn. Der vil være stjernestøv, glitter og glamour når vi 
viser MGP for fuld udblæsning på storskærm. Den røde løber vil naturligvis 
være rullet ud og alle kan være dansestjerner for en aften.

Det bliver den vildeste fest med lækre drinks, masser af dans, høj musik og 
konkurrencer undervejs.   

Vil du være med til denne fantastiske aften, så sæt kryds i kalenderen 

lørdag den 17. februar 2018.  

Vel mødt i Rolfhallen i 2018...
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ymnastikudvalget har sommeren over arbejdet 
med at sammensætte programmet for vin-

tersæsonen. Sammen har vi sat rammerne for den 
kommende sæson i gymnastikafdelingen. Teamet 
er nu sat! Teaminstruktører, ungdomsinstruktører 
og juniorhjælpere i gymnastikafdelingen har igen 
i år slået dørene op for dét, som vi tror på vil blive 
en god og svedig sæson. Det er tydeligt, at alle har 
store forventninger til vinterens mange timer i Rolf-
hallen, så der er meget at glæde sig til!

Holdene er nu i fuld gang, og 
den kommende tid vil vise, 
om gymnasterne synes om 
såvel kendte som nye tiltag. 
Vi har gjort en stor indsats for 
at sørge for, at der er aktivite-
ter for alle aldersgrupper.
Afdelingen tilbyder i år gym-
nastik på ni hold, som alle 
på nær ét laver gymnastik i 

hallens gymnastiksal. Sidstnævnte hold har igen i 
år været heldig at kunne ”dele”halgulvet med RIF 
Badminton, hvilket vi er meget glade for!

Som noget nyt i år har gymnastikafdelingen oprettet 
holdene Sweet and Sweaty og ”Zumba Gold”, som 
begge henvender sig til voksne gymnaster. Vi håber, 
at disse to hold, i samspil med de øvrige voksen-

hold, vil kunne være med til at 
erstatte ”MK mandagsholdet” 
som vi desværre ikke har været i 
stand til at finde en instruktør til.

På børneholdene er der som 
altid en sprudlende aktivitet! 
Røde kinder, varme pander og 
glade smil kendetegner børnene 
i gymnastiksalen – uanset alder! Vi er utrolig stolte 
over at se, at gymnastikken udfordre de små poder 
på bedste vis.

Der er mange gengangere i instruktørteamet, men 
også nye ansigter er på banen til stor glæde for 
afdelingen.

Du kan læse meget mere om de enkelte hold på 
RIF’s hjemmeside www.rolfsted-if.dk under fanen 
”gymnastik”.

Nyt ansigt i gymnastikudvalget
Efter en årrække som instruktør for forskellige bør-
nehold har Vivi Echardt Andersen valgt at indtræde 
i gymnastikudvalget. Vi er sikre på, at Vivis enga-
gement og store initiativrigdom vil være med til at 
berige gymnastikken i Rolfsted Idrætsforening.

Teamet er sat, og sæsonen er i fuld gang!

G

Rolfsted IF  I  Gymnastik

Skrevet af Iben Bech, Formand for Gymnastik

VI ELSKER

GYMNASTIK



17Forår 2017 - Rolfsted-if.dk

weet and sweaty er et nyt hold under RIF Gym-
nastik. Træningen er primært bygget op som 

et cirkeltræningskoncept, hvor du i løbet af en time 
kommer igennem hele kroppens muskelgrupper. 
I løbet af træningen er der indlagt korte intervaller, 
hvor du får pulsen op. Hver gang afsluttes med ud-
strækkende yogaøvelser.

Hvad er ideen med holdet?
Med holdet har vi skabt et hold, som vi selv synes 
er sjovt, da det tager udgangspunkt i kombinationen 
af funktionel- og cirkeltræning. Vi skifter løbende 
øvelser, og er meget lydhøre overfor forslag. Vi tilby-
der træning på dine præmisser, hvor du opfordres 
til at rykke dig ud af din komfortzone. Med holdet 
får du et pusterum fra hverdagens travlhed, hvor 
du lærer dig selv og din krop bedre at kende. Under 
træningen holder vi din motivation oppe ved at af-
spille et mix af gamle klassiker og nyere hits, mens 
vi udfordrer os selv og hinanden gennem træningen.

Hvem kan deltage?
Alle kan deltage, uanset alder eller erfaring. Vi sørger 
for, at der er planlagt alternative øvelser, så du kan 
være med, på det niveau du sig befinder på, men 
samtidigt blive udfordret og komme i bedre form. 
Om du er en mand eller en kvinde, betyder intet, 
da træningen bygger på øvelser, som kan tilpasses 
begge køn.

Hvem er trænerne bag?
Vi er et ungt ægtepar, som flyttede fra Odense til 
Rolfsted i april i år. Vi har tidligere dyrket meget 
sport indenfor vidt forskellige træningsstile, Louise 
har dyrket rytmisk gymnastik, ridning, badmin-
ton og springgymnastik mens Michael har dyrket 
kampsport herunder karate, judo, Mutai boksning 
og boksning og springgymnastik mens Michael har 
dyrket kampsport herunder karate, judo, Mutai boks-
ning og boksning og igennem de sidste 8 år har vi 
dyrket meget fitness, både i og uden for holdsalen. 
Derudover har vi begge erfaring med formidling og 
undervisning.

SweatySweet 
& 

S

”Sweet and Sweaty er en udmærket træning, som giver noget til hele 
kroppen – styrketræning, kampsportøvelser kombineret med ”pulsen 
op” i form af cirkeltræning. Det er aldrig ensformigt, og man kan 
komme med sine input, hvis man har gode idéer. Det er sjovt og alsi-
digt med god musik, der gør en glad i låget. God udstrækning sørger 
for, at syren ikke dominerer musklerne dagen efter. Man er svedig 
og brugt på den gode måde, og når timen er gået, får endorfinerne i 
kroppen frit løb.”

Rolfsted IF  I  Gymnastik

Skrevet af Michael Bøtker Møller Nielsen, Instruktør
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olfsted Idrætsforening afholdt lørdag den 7. 
oktober “Frivillighedsdag 2017” i Rolfhallen. 

Formålet med dagen var bl.a. at markere og aner-
kende det store arbejde de frivillige udfører i RIF.

Men det var også en inspirationsdag med pep-talks, 
workshop og til sidst foredraget “Halv mand - helt 
menneske - historien om en mirakuløs mand” med 
René Nielsen.

Der var inviteret nogle dygtige oplægsholdere, der 
kom med gode input og var med til at skabe en god 
debat på tværs af afdelingerne.

Jesper Larsson fra DGI Fyn startede med et oplæg 
om kommunikation og planlægning. Han viste nogle 
eksempler på online værktøjer til bl.a. at lette afvik-
lingen af større arrangementer. Senere på dagen 
kom Jesper atter på banen med et oplæg om frivillig 
strategi.

Der var et oplæg omkring indtjening herunder blev 
nævnt følgende fremtidige aktiviteter: juletræssalg 
og salg af ”til og fra” kort kombineret med de sene-
ste års samarbejde med Energi Fyn. 

Under titlen “RIF - hvor skal vi hen, du?” fik del-
tagerne mulighed for at komme med ideer til nye 
tiltag. Alle disse ideer bliver sendt til Hovedbesty-

relsen, som konstruktivt kan arbejde videre med de 
indkomne tanker og ideer.

Rolfhallens bestyrelse præsenterede deltagerne for 
deres udviklingsplan, og der kom en god debat og 
ønsker til planen. Det blev også tydeligt for alle, hvor 
vigtigt det er at komme med input til udviklingspla-
nen.

Der var en kort intro til brug af hjertestarter - som 
der bl.a. hænger en af ved Rolfhallens indgangsparti. 
(Forsætter på side 20)

Frivillighedsdag 2017

R

Rolfsted IF  I Frivilligdag

Skrevet af Camilla Hansen, Medlem af Hovedbestyrelsen
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RIF vil gerne takke de mange som sidste jul lagde vejen forbi og støttedeved at 
købe deres juletræ, pølser m.m. hos os.

Igen i år vil ”Håndbold” være tilstede på torvet i Ferritslev.

Der sælges træer af typen Normanns, fremdyrket af lokale producenter, så din 
støtte til RIF er også en støtte til det lokale erhvervsliv.

Ta´ familien med, og nyd det store udvalg af de smukkeste træer i alle størrelser.
Til de sultne og tørstige, vil der være mulighed for ”Pitstop” i pølsevognen.

Åbningstider:
25. - 26. november 12 - 17

2. - 3. december 12 - 17
8. - 10. december 12 - 17

15. - 17. december 12 - 18
18. - 23. december 11 -18

Juletræerne sælges for 1 kr. pr/ cm 
RIF kan være behjælpelig med hjemtransporten af juletræet

  
      Vi ses på torvet i Ferritslev!
  

Køb et juletræ og støt Rolfsted IF!

Til Julemanden 

Fra Peter

Støt op om RIF’s salg af Kay Bojesen ” Til og Fra” -kort 
og støt Rolfsted IF samt Børneulykkesfonden

Op til jul sælger medlemmer af RIF ”Til og Fra”-kort med Kaj Bojesen 
motiver. Tag godt imod hvis I møder en sælger eller henvend jer til 
Henrik Skovsgaard hvis I vil købe nogle direkte. 
I kan også melde jer til at sælge – måske kan I sælge 5-10 stk. og det 
hjælper alt sammen. Når I køber kortene, støtter I samtidig Børneulyk-
kesfondens forbyggende arbejde med at skabe sikre rammer for børn. 
I støtter også projektet ”Legeheltene”, der har til formål at skabe leg og 
bevægelse for de 60.000 indlagte børn i Danmark. 
 Pakken med 10 stk ” Til og Fra”– kort sælges for 25 kr. 
 10 kr. går til RIF for hver pakke solgt.
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RIFs venner
et er nu naboer, venner og familien skal samles. 
Året Julefrokost er allerede planlagt og i år med 

Bandet ”Kort varsel”, som er kendt for at fylde danse-
gulvet og gøre enhver fest mindeværdig.

Julefrokosten er både for private og virksomheder.
Vi sørger for at hallen er pyntet til lejligheden, ”Stal-
den” sørger for at manden smager af jul og baren 
fyldes med kolde drikkevarer - så rammerne for en 
super aften er sat. Nu er det jer der skal sikre den 
gode stemning. Her vil vi gerne opfordrer jer lokale til 
at bakke op, få samlet en flok og gør denne aften til 
en tradition.

RIF-Prisen var også på programmet, og der var en 
god debat omkring indstilling, udvælgelse og om 
der evt. skulle være flere priser.

Hans Stavnsager holdt et spændende oplæg 
under overskriften “Rekruttering og ledelse af fri-
villige”, der handlede om hvordan vi finder, fanger 
og fastholder frivillige i foreningslivet.
Ind i mellem alle pep-talks og oplæg var der også 
plads til hyggeligt samvær og lækker mad - spon-
soreret af Ellinge Forsamlingshus.

Sidst på dagen åbnede vi dørene for alle der var 
interesseret i at deltage i foredraget med René 
Nielsen - et meget personligt og rørende foredrag, 
som gav stof til eftertanke! 

D
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Årets julefrokost
Lørdag den 2. december 2017

Kl. 18.30 - 01.00 
i Rolfhallen

Bandet KORT VARSEL 
spiller op til dans. 

Menuen står på god gammel-
dags julemad leveret af Stalden.

Alt overskud går til Rolfsted IF

Billetter købes hos: 
Salon Binder i Ferritslev, ved overførsel til 0828-0000570125
 eller via Rolfsted.clubcommander.com
Tilmelding senest den 24. november

inviterer dig og din mand, kone, chef, bedste 
ven, mekaniker, nabo, rengøringsdame med til

375,-
Deltag i årets fest for kun
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Fællesarrangementer
For alle medlemmer 
af senioridræt. 
Også for ledsagere.

11. december 2017: 
Julefrokost
9. februar 2018: 
Klubaften i Rolfhallen
19. marts 2018: 
Sæsonafslutning
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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. 

Rolfsted IF   I   Senioridræt

”Der er 
indlagt 

kaffepauser 
med tid til 

snak om stort 
og småt”

Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
inkl. kaffe og småkage. 
Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
samme kontingent også 
spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
petanque: 265 kr. pr. år.
For indendørs petanque beta-
les et tillæg på 80 kr. pr. år. 

Cykling: gratis.

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af senioridræt, ledsagere 
er også velkommen.

7. juni 2016: Udflugt til Kongsdal Åben Have
28. oktober 2016: Vinsmagning i Rolfhallen
12. december 2016: Julefrokost
10. februar 2017: Klubaften i Rolfhallen
27. marts 2017: Sæsonafslutning.

Fællesspisning
For alle medlemmer af senioridræt. 
Ledsagere er også velkomne.
13. november 2017
22. januar 2018

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af 
senioridræt. Ledsagere 
er også velkomne
11. december 2017
Julefrokost
9. februar 2018
Klubaften
19. marts 2018
Sæsonafslutning
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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. 

Rolfsted IF   I   Senioridræt

”Der er 
indlagt 

kaffepauser 
med tid til 

snak om stort 
og småt”

Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
inkl. kaffe og småkage. 
Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
samme kontingent også 
spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
petanque: 265 kr. pr. år.
For indendørs petanque beta-
les et tillæg på 80 kr. pr. år. 

Cykling: gratis.

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af senioridræt, ledsagere 
er også velkommen.

7. juni 2016: Udflugt til Kongsdal Åben Have
28. oktober 2016: Vinsmagning i Rolfhallen
12. december 2016: Julefrokost
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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. 

Rolfsted IF   I   Senioridræt

”Der er 
indlagt 

kaffepauser 
med tid til 

snak om stort 
og småt”

Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
inkl. kaffe og småkage. 
Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
samme kontingent også 
spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
petanque: 265 kr. pr. år.
For indendørs petanque beta-
les et tillæg på 80 kr. pr. år. 

Cykling: gratis.

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af senioridræt, ledsagere 
er også velkommen.

7. juni 2016: Udflugt til Kongsdal Åben Have
28. oktober 2016: Vinsmagning i Rolfhallen
12. december 2016: Julefrokost
10. februar 2017: Klubaften i Rolfhallen
27. marts 2017: Sæsonafslutning.

Kontaktperson: Ingrid Krebs
Tirsdag kl. 9-13 og torsdag kl. 
13-17 ved tennisbanerne
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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. 

Rolfsted IF   I   Senioridræt

”Der er 
indlagt 

kaffepauser 
med tid til 

snak om stort 
og småt”

Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
inkl. kaffe og småkage. 
Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
samme kontingent også 
spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
petanque: 265 kr. pr. år.
For indendørs petanque beta-
les et tillæg på 80 kr. pr. år. 

Cykling: gratis.

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af senioridræt, ledsagere 
er også velkommen.

7. juni 2016: Udflugt til Kongsdal Åben Have
28. oktober 2016: Vinsmagning i Rolfhallen
12. december 2016: Julefrokost
10. februar 2017: Klubaften i Rolfhallen
27. marts 2017: Sæsonafslutning.
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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. 

Rolfsted IF   I   Senioridræt

”Der er 
indlagt 

kaffepauser 
med tid til 

snak om stort 
og småt”

Kontingenter
Mandagsidræt: 440 kr. pr. år 
inkl. kaffe og småkage. 
Deltager man i mandag-
sidræt, kan man inden for 
samme kontingent også 
spille krocket, udendørs 
petanque og/eller cykle. 

Krocket eller udendørs 
petanque: 265 kr. pr. år.
For indendørs petanque beta-
les et tillæg på 80 kr. pr. år. 

Cykling: gratis.

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af senioridræt, ledsagere 
er også velkommen.

7. juni 2016: Udflugt til Kongsdal Åben Have
28. oktober 2016: Vinsmagning i Rolfhallen
12. december 2016: Julefrokost
10. februar 2017: Klubaften i Rolfhallen
27. marts 2017: Sæsonafslutning.

Fra 11. september 2017 til 
19. marts 2018
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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

Senioridræt

Rolfsted IF  I Senioridræt
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Fællesarrangementer
For alle medlemmer 
af senioridræt. 
Også for ledsagere.

11. december 2017: 
Julefrokost
9. februar 2018: 
Klubaften i Rolfhallen
19. marts 2018: 
Sæsonafslutning

Krocketstævne

foråret inviterede krocketafdelingen 
til stævne for interesserede fynske 

og jyske klubber. Det blev afholdt den 25. 
april, og stævnet blev helt igennem en stor 
succes. Ved 80 tilmeldinger måtte vi af 
ressourcemæssige hensyn sige stop for 
deltagelse.
 
Dagens program var:
08.30           Opsætning af baner 
09.00              Morgenkaffe
09.45-12.00   Kampe på banerne
12.00-12.45     Frokost
12.45-15.00     Kampe på banerne
15.00               Kaffe og ”Tak for i dag”
 
Der blev kæmpet bravt både formiddag og 
eftermiddag, og heldigvis holdt vejret sig fra 
sin pæne side.Som det fremgår af fotos, var 
forplejningen også i top.

Skrevet af Tom Møller, Medlem af Seniorudvalget

I

Fællesarrangementer
For alle medlemmer af 
senioridræt. Ledsagere 
er også velkomne
11. december 2017
Julefrokost
9. februar 2018
Klubaften
19. marts 2018
Sæsonafslutning

 

 

 

 

 

Tidsbestilling på tlf. 63907080 

Rolfsted IF  I Senioridræt
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2 017-sæsonen er stort set overstået, og vi kan se 
tilbage på en rigtig god sæson med masser af 
spil på banerne. Endnu engang er der fremgang 

i medlemstallet, så vi i år kom op på 64 medlemmer. 
Primært pga. en tilgang af ungdomsspillere, blandt 
andet på vores nye træningshold for de 7-10 årige, 
hvor vi fik gang i tennisspillet for de yngste. Vi er 
også fortsat med nybegyndertræning for voksne, 
hvor der igen i år er kommet nye til. Vi kunne dog 
sagtens bruge endnu flere voksne spillere – vi håber 
at kunne lokke flere til i 2018-sæsonen.

Vi har i år fået indkøbt en boldmaskine til brug ved 
træningerne. Den kunne vi kun få indkøbt ved hjælp 
af et par økonomiske håndsrækninger fra Nor-
dea-Fonden og Fjernvarme Fyn, som i alt har givet 
os 21.000 kr, hvilket vi er meget taknemmelige for.
I år har vi også prøvet kræfter med lidt turnerings-
kampe igen. Mick og Stefan har spillet med i DGI og 
FTU’s 2-mandsturnering, hvor hver dyst har bestået 
af en double, og 2 singlekampe. Puljen blev vundet, 
men vi måtte desværre melde afbud til finalestæv-

net. De senere vindere fra Ebberup, slog vi så i 
øvrigt i puljespillet.

Vi er glade for al den opbakning, vi får, både fra børn 
og voksne på og omkring tennisbanerne. Vi kunne 
dog stadig godt tænke os hjælp til arbejdet med 
at få tennisafdelingen til at køre. Vi er stadig kun 2 
mand, som står for alt det praktiske, træning af alle 
hold og vedligeholdelse af banerne. Kunne du tænke 
dig at give et nap med at luge lidt ukrudt ved baner-
ne, rengøring af klubhuset, en hjælpetrænertjans 
på et af træningsholdene eller noget helt andet, så 
hører vi meget gerne fra dig/jer.

Vi ses forhåbentlig på tennisbanerne i 2018

En god sæson på grus er overstået
Skrevet af Stefan Jensen, Formand for Tennis og træner
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olfhallen opfylder i hverdagen primært behovet 
for, at områdets skoler, foreninger og borgere 

har et godt sted at mødes og dyrke idræt, holde 
møde, fest og meget andet.

For at hallen stadig og fortsat kan tilbyde sig som 
vores områdes attraktive samlingspunkt, skal der
hele tiden arbejdes med tilpasning af hallen på man-
ge parametre.

Dette sker ved, at der følges med i tendenser og 
trends og en meget væsentlig inddragelse af
borgerne i området, som tilsammen giver udgangs-
punktet for arbejdet med hallens udvikling og
drift.

Der afholdes hvert år generalforsamling i marts må-
ned, hvor enhver borger i 5863 er velkommen til
at deltage og stille op til valg til hallens bestyrelse. 
Ved dette møde giver hallens bestyrelse årligt
information om hallens drift og udvikling.

Herudover afholdes der årligt sidst i september må-
ned et brugerrådsmøde, hvor alle er velkommen
til at deltage og komme med forslag/ønsker til hal-
len.

Herunder er et sammendrag over de seneste 5 års 
store og små begivenheder.

Hvad er der sket i Rolfhallen de sidste 5 år?

2012

• 1. udviklingsplan for Rolfhallen præsenteres og besluttes i april 2012 under overskriften ”Udviklingsplan 
for et attraktivt samlingspunkt i 5863 inden 2015”. Herefter arbejdedes der med at realisere alle punkter 
i denne plan, hvor sidste del gennemføres i 2017 med flytning af RIF Motionscenteret til hallen.

• Anvendelse af Globus data, halbooking systemet startes op.
• Udskiftning af hallens belysning til nye energieffektive armaturer.
• Etablering af Volleyball-bane i hallen.
• Koldtvands-automat opstillet i forhallen.

Forår 2016  - Rolfsted-if.dk Forår 2016  - Rolfsted-if.dk22 23

Rolfsted IF   I   Håndbold

ROLFSTED EL ApS
Aut. EL-installatør Claes Henningsen
Ørbækvej 844   5863 Ferritslev
Telefon 6598 1133   Mobil 2320 0433

Sjov, leg og læring

Rolfsted IF   I  Håndbold

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

R

Skrevet af 
Per Rasmussen 
Halinspektør
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2015 
• Workshop om Rolfhallens fremtid, i relation til 

arbejdet med hallens 2. udviklingsplan, afvikles 
med ca. 60 deltagere fra lokalområdet.

• Rolfsted Skoles SFO begynder at benytte hallen 
om eftermiddagen.

• Elektronisk låsesystem til hoveddør og bagdøren 
samt lysstyring af hallyset monteres og sættes i 
drift.

• Modernisering af selskabslokaler med nye lofter 
og nyt lys.

• Tidligere halarmaturer monteres i haldepot og 
aktivitetsudvalgets depot med automatisk tænd 
og sluk i haldepotet.

• FMK beslutter sparerunde for kommunens 
haller, for Rolfhallen betyder det, at kommunens 
betaling til hallen årligt reduceres, i 2016 med 
39.000 kr. i 2017 med 53.000 kr. og i 2018 med 
46.000 kr.

2016 
• Teknik og motor på hallens varmluftindblæsning 

bliver renoveret, således at det er blevet mere 
effektivt og billigere i drift.

• Cafeteriet på 1. sal lukker og indledende arbejde 
med at flytte RIF Motionscenter til lokalet påbe-
gyndes.

• RIF Gymnastik flytter ind i den store selskabssal 
i hallen, hvor der er udført flg. forbedringer.

• Depot til RIF Gymnastik er etableret i tidligere 
stolerum, tidligere garderobe omdannes til nyt 
stolerum.

• Højtalere og musikanlæg er installeret i skab i 
det store selskabslokale.

• Der er monteret bandebeslag til montering af 
bander i rummet.

• Automatisk tænd og sluk monteres på lyset i 
spillergang, forhal og gymnastikdepot.

• Hallens vindskeder bliver udskiftet, tagrender 
renoveres/udskiftes delvist, skorsten nedbrydes 
og renoveres.

• Hallens hjertestarter flyttes udendørs - bliver 
tilgængelig døgnet rundt og er tilmeldt hjerte-
starter.dk

2013
•  Varmtvandsbeholder og cirkulationspumper 

udskiftes.
• 2. udviklingsplan påbegyndes i samarbejde med 

Isager arkitekter.

2014 
• Offentligt møde i Rolfhallen hvor arbejdet med 

Rolfhallens 2. udviklingsplan bliver offentliggjort.
• Badmintonbaner i hallen får nye streger.
• Flytbar netvæg med miljødug monteres i hallen 

til brug for opdeling af hallen.
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2017 
• Rolfhallens 2. udviklingsplan under mottoet: 

”Det der er godt for Ferritslev-Rolfsted er godt 
for Rolfhallen” - en bæredygtig fonds- og puljean-
søgning er ved at være helt færdig og er dermed 
klar til at blive sendt ud til relevante fonde og 
kommune.

• Herefter ansøges FMK om tilskud til det videre 
arbejde med 2. udviklingsplan og arbejdet med 
at komme i kontakt og dialog med relevante 
fonde.

• På baggrund af ansøgningen og det foreliggende 
materiale, i form af foreløbig fondsansøgning, 
har kommunen bevilliget 100.000 kr. til det 
fortsatte arbejde, som primært bruges på at 
fastholde Isager Arkitekter som projektleder og 
spydspids.

• Ribbevæg monteret i store sal til gymnastikken.
• Udvendig vandhane monteret ved haldepotet, 

ønske fra RIF Fodbold.
• Yderligere 2 stopsteder for hallens flytbare net-

væg monteret i hallen til brug for badminton og 
gymnastik, der ofte deler hallen i samme time.

• Som følge af skybrud i begyndelsen af august 
hvor der stod vand på gulvet i gymnastikdepotet 
fik hallen undersøgt regnvands og spildevands-
afledningen fra hallen, det viste sig at nogle 
kloakbrønde foran hallen var meget nedslidte og 
nu skal renoveres, og bag ved hallen var regn-
vandsafledningens rør tilgroet med rødder fra de 
store birketræer.. Birketræerne blev fældet, regn-
vandsledningen gravet op og fornyet.

• Gymnastikdepotet er renoveret med plade på 
vægge i 90 cm. højde

• Cafeteria-lokalet på 1. sal ombygges til motions-
center.

• Hallen har i årene 2012-2016 præsteret et årligt 
lille overskud på driften.

• Alle ovenævnte aktiviteter og renoveringer er 
sket takket være tilskud/støtte fra flg.:

 - Faaborg-Midtfyn kommunes puljer til hal 
 og lokaler. 
 - Entreprenør Marius Pedersens fond
 - Rolfsted og omegns Transformerfond
 - Tryg fonden
• Rolfhallens aktivitetsudvalg bidrager med øko-

nomisk støtte til ovennævnte udviklingsplaner, 
større og mindre renoveringer samt nyindkøb, 
der er sket i hallen i perioden. Denne støtte er 
helt uvurderlig for hallen og bliver skabt i kraft af 

en gruppe ildsjæle, der står for aktivitetsudvalget 
samt en meget stor gruppe af frivillige hjælpere, 
der, via deres tid og arbejdsindsats ved aktivitetsud-
valgets arrangementer, er med til at tjene penge til 
hallen og dermed give hallen et økonomisk rygstød.
For eksempel, og helt konkret, er det ofte meget 
afgørende for at få bevilliget støtte fra kommune 
eller fonde at hallen i kraft af frivillige hjælpere viser, 
atden er i stand til selv at tilvejebringe medfinansie-
ring til de større og mindre projekter og udviklings-
planer, som hallen arbejder med for at sikre hallens-
fortsatte eksistensgrundlag - til gavn for idrætten og 
hele området. Der skal fra hallen lyde en stor tak for 
dette.

Den årlige udlejning/aktivitet i hallen er som 
følger gennemsnitligt.
• Foreninger, primært RIF, 940 haltimer.
• Rolfsted skole og Ferritslev friskole, 700 haltimer
• Foreninger, primært RIF gymnastik og seniorid-

ræt, 200 timer i stort selskabslokale.
• RIF fodbold, daglig brug af omklædningsfacilite-

ter i udesæsonen.
• RIF Body Bike ugentlig brug af bodybikerummet.
• Hertil kommer udlejninger af hallen og lokaler til 

mange forskellige fester og arrangementer.

Rolfhallen fremstår i dag som en udviklingsori-
enteret hal, hvor der er fokus på flg. hovedområ-
der:
• - Den daglige brug af skole, foreninger og andre 

lejere.
• Løbende vedligeholdelse og renovering.
• Fortsat udvikling og at sikre, at hallen bevarer og 

udbygger sin position som et attraktivt, bære-
dygtigt, samlingspunkt/ fyrtårn i 5863 og omegn.

Husk at hallen og de flotte selskabslokaler med 
tilhørende køkken gerneudlejes til møder, fester 
og meget andet.



28 Efterår 2017 - Rolfsted-if.dk

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

KONTAKTPERSONER I ROLFSTED IDRÆTSFORENING
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