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Nye kræfter i hovedbestyrelsen
raditionen tro afviklede Rolfsted IF i 
første kvartal deres ordinære general-

forsamling, og der var en ledig stilling, som 
skulle besættes. Den nu tidligere formand 
Louise Godskesen takkede af efter 4 år i 
bestyrelsen. Stik imod billedet man ser i 
andre foreninger, så lykkedes det ikke bare 
RIF at få genbesat den ledige plads, men 
tilmed at få tilført yderligere et medlem til 
hovedbestyrelsen. Det er meget positivt, 
og giver hovedbestyrelsen yderligere kræf-
ter og energi. 

Undertegnede trådte selv ind som helt 
nyt medlem, og efter en konstituering 
blev det endda som formand for idræts-
foreningens hovedbestyrelse. Det er på 
en gang et stort ansvar, men også en stor 
udfordring, som jeg påtager mig med stor 
interesse. Med mig ind i bestyrelsen kom 
også Steffen Christensen, som nogen 
måske kender fra spinninglokalet. Så nu er 
vi 5 personer i RIFs hovedbestyrelse. Der 
skal lyde en stor tak for indsatsen til den 
tidligere formand Louise Godskesen, og vi 
glæder os over, at hun fortsat vil indgå i et 
samarbejde med os i hovedbestyrelsen. 

RIF under et tag
Efter at motionscentret er flyttet ind i 
deres nye flotte lokaler på Rolfhallens før-
stesal, har vi nu fået samlet vores forening 
under et tag, idet gymnastikken for 2 år 

siden flyttede fra Rolfsted Skole til Rolfhal-
lens selskabslokaler. Med afsæt i én for-
ening under ét tag håber vi fremadrettet, 
at vi kan styrke klubånden og fællesskabet 
i vores forening, og at vi kan høste lidt 
synergier ved, at vi alle holder til samme 
sted, og derved mødes på kryds og tværs 
i hallen. En mandag eftermiddag er der 
fx gymnastik i den store sal, håndbold og 
badminton i hallen, samtidigt med at fod-
bolddrenge er på banerne bagved hallen, 
og der er som altid liv i motionscenteret. 
Det er en sand fornøjelse at opleve den 
store aktivitet, vi fylder hallen og arealerne 
omkring den op med på sådan en dag. 

Rolfhallen fylder år 
– tillykke med de 50 år 
Rolfhallen og RIF har igennem snart et 
halvt århundrede kørt parløb. Rolfhallen fyl-
der i 2018 flotte 50 år, hvilket blev marke-
ret fredag d. 6. april, hvor vi også officielt 
indviede vores nye motionscenter. Vores 
borgmester Hans Stavnsager kom og klip-
pede den røde tråd, som en markering på 
et nyt kapitel i vores forenings 48 år lange 
historie. 

Vi sætter stor pris på det gode samarbejde 
med Rolfhallen, og følger med stor inte-
resse deres ambitiøse udviklingsplan, som 
vil gøre vores forudsætninger for at drive 
forening meget interessante i fremtiden. 

T

Skrevet af
Thomas Hofstedt 
Nielsen
Formand for 
Hovedbestyrelsen

Fortsætter på næste side...

Rolfsted IF  I Hovedbestyrelsen
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RIF har fået ny hovedbestyrelseN
Y
T

Thomas Hofstedt 
Nielsen
Formand
Tlf.: 2020 0888
formand@rolfsted-if.dk

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

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

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

Steffen Christensen
Sekretær
Tlf.: 3070 3713
steffen.christensen@rolfsted-if.dk

Ny  hovedstyrelse og ny formand 
– hvad betyder det?
Den nu tidligere bestyrelse har lykkedes med at få os bragt under 
et tag, et arbejde som de kan være stolte af, og noget vi kommer 
til at nyde godt af i fremtiden. 

Det nye hold, med undertegnede i spidsen, vil i den kommen-
de periode have et stort fokus på at sikre, at vi som forening får 
en stabil driftsøkonomi, hvilket vil ske dels via et fokus på vores 
udgifter, men også et fokus på at skabe aktiviteter, som vi kan 
tjene penge på, så vi kan få skabt ligevægt mellem vores udgifter 
og indtægter. På sigt skulle det meget gerne være med et årligt 
overskud år efter år. 

Personligt vil jeg gøre mit til at sikre vores forening en større 
synlighed, idet vi skal have bragt os selv ind i bevidstheden i vores 
kommune, og en anerkendelse af, at vi er en stor og meget betyd-
ningsfuld forening og et aktiv for mange mennesker, ja vi er faktisk 
mere end 700 RIF’ere. 

Aktiviteterne går nu lidt på hæld i selve hallen, men snart vil hallen 
igen fyldes med liv, og indtil da vil der være en masse aktiviteter 
udendørs fx fodbold på boldbanerne, samt hos Tennis og Senior, 
som er aktive udendørs i den kommende periode. 

Rolfsted IF  I NYT
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et er forår, og tid til at få gang i tennisbanerne 
igen. Det underlige vintervejr, som vi har haft, 

har betydet frostvejr og sne ret langt ind i marts, og 
vi har derfor været nødt til at rykke klargøringen af 
banerne helt ind i april. Lørdag den. 7. april var der 
heldigvis mødt mange op, deriblandt en del af vores 
juniorspillere for at hjælpe. Dejligt med god hjælp 
fra medlemmerne! Vi har desværre konstateret at 
en vildfaren fodbold har lavet et stort hul i taget. Et 
nærmere kig på taget viste desværre, at alle tagpla-
der skal skiftes. Træls!

Jeg vil også gerne opfordre alle medlemmer, som 
har nøgle til tennishuset, til at lade være med at bru-
ge huset som hyggekrog. I hvertfald når man ikke 
rydder op efter sig selv. Bruger man huset, så rydder 
man også op efter sig selv.

Og så ikke flere sure miner. Vi går en god sæson i 
møde, hvor vi holder fast i at have tre træningstider. 
Børneholdet for de 7-10 årige. Juniorholdet for de 

10-15 årige, og Voksen begynder, og det for alle over 
15 år som er begyndere eller let øvede. Mick Peter-
sen, som har været træner de sidste par år, har des-
værre meldt fra i år, så jeg vil selv stå for træningen 
på alle tre hold. I år bliver det så bare alene. Dog har 
et par juniorspillere meldt sig som medhjælpere til 
træningen af børneholdet, hvilket hjælper mig rigtigt 
meget. Jeg håber, der igen i år bliver masser af 
spillere på tennisbanerne, og at vejret bliver uden for 
meget regn.

Vi ses på tennisbanerne!

D
Endelig forår
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        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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fter en flot gymnastikafslutning for børnehol-
dene i RIF, er sæsonen ved at være overstået. 

Vi er meget stolte over igen at kunne præsente-
re en så fin en afslutning med så mange dygtige 
gymnaster og instruktører på gulvet. Vi glædes over 
den opbakning, vi ser, når det kan lykkes at samle 
mere en 250 tilskuere på en råkold vinter formiddag 
i marts. Vi vil gerne takke alle gymnaster, trænere 
og øvrige frivillige for en rigtig god sæson, som har 
vist, hvor herligt det er at mødes til god gymnastik 
i Rolfhallen.  Alt i alt valgte 130 gymnaster at gå til 
gymnastik i den nu afsluttede sæson. 

Også forældreopbakningen har i år været fantastisk. 
De mange hjælpende hænder er til stor hjælp for vo-
res instruktører, når der skal flyttes redskaber, sæt-
tes plaster på og trøstes eller blot sparres omkring 
dagens træning. Det er vi meget taknemmelige for! 

Zumba Fitness holdet har igen i år valgt at fortsætte 
med et SommerZumba hold, der træner til udgan-
gen af maj måned.

Lige nu går gymnastikudvalget i gang med at sam-
mensætte holdtilbuddet for den nye kommende 
sæson. I skrivende stund mangler vi instruktører til 
holdene Team Up og Vedligeholdende træning for 
hele kroppen. Har du – eller kender du en anden – 
der har lyst til at indgå på netop disse hold, så hører 
vi meget gerne fra dig.

Drømmer du om, at RIF gymnastik tilbyder et helt 
nyt og anderledes hold, og har du en god idé til, 
hvordan det kan organiseres, så er du meget vel-
kommen til at tage kontakt til bestyrelsen og fortæl-
le os om dine tanker. 

Vi håber at I alle har haft det sjovt og svedigt til gym-
nastik i RIF, og vi glæder os til at gense både kendte 
og nye ansigter, når sæsonen 2018/2019 starter i be-
gyndelsen af september. Følg med på foreningens 
hjemmeside, hvor holdoversigten vil blive offentlig-
gjort, så snart den er på plads. 

God sommer!

RIF Gymnastik siger 
tak for i år…

Rolfsted IF  I Gymnastik

Skrevet af
Iben Bech

Formand for 
Gymnastik

E

Alle billerne fra Forårsopvisningen kan ses 
på Rolfsted-if.dk under ”galleri”. 

E
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eg hedder Sofie Laustsen og er 10 år gam-
mel. Jeg går i 4. klasse på Rolfsted Skole. Jeg 

spiller håndbold og går til gymnastik på Team Up i min fritid. Jeg har 
i sæsonen 2017-18 været hjælpetræner på Turbo Kids, sammen med 
min mor  Tine, Oliver som også er hjælpetræner og Lykke. Denne 
sæson har været min første som hjælpetræner. 

Det var lidt svært i starten, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, 
men Lykke og Oliver, som har haft holdet nogle år, har hjulpet mig 
meget gennem denne sæson ved at vise mig det.

Det er spændende at være hjælpetræner, fordi man lære hvordan 
man skal varme gymnasterne op, så de er klar til at springe og lave 
serier. 

Jeg er begyndt at lære, hvordan jeg skal tage imod i de forskellige 
spring sammen med en voksen. Jeg fik lov til at lave noget af den 
ene serie, som holdet lavede til opvisningen, det var fedt. Det er 
sjovt at være med til at træne de andre, og jeg glæder mig til, at det 
bliver september igen, så gymnastikken starter op og jeg kan lære 
meget mere i næste sæson.

Ny hjælpetræner

Rolfsted IF  I Gymnastik

E

J
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FORÅRSAFSLUTNING I RIF GYMNASTIK
Fræs for rollinger
Instruktører: Louise 

Krudtuglerne
Instruktører: Ann-Kristine, Simon og Emilie

Turbo Kids
Instruktører: Lykke,Tine, Oliver og Sofie

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

Team Up
Instruktører: Sofie, Martin og Peder

Rolfsted IF  I Gymnastik
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Team Up
Instruktører: Sofie, Martin og Peder

Det er mange år siden, at den frivillige ildsjæl blev 
sået i ”tilflytteren” Britta, og vort lokalsamfund har 
igennem årene nydt godt af hendes ønske om at 
være med til at skabe en velfungerende gymna-
stikafdeling til glæde for mange gymnaster i alle 
aldre. Britta er et skoleeksempel på, hvor meget det 
betyder at involvere sig i det lokalområde, hvor man 
slår sig ned. At indgå i et aktivt og inspirerende, og 
ikke mindst forpligtende, nærmiljø giver grobund for 
mange relationer og sundt socialt samvær.

Med udgangspunkt i Brittas 40 års tro tjeneste 
under RIF’s faner, ønskede gymnastikudvalget at 
hædre Britta for det meget store arbejde hun har 
lagt i foreningen. Derfor benyttede vi Forårsafslut-
ningen for foreningens børnehold 2018 til at takke 
Britta med en lille gave og en stor buket blomster. 

Tak for din kæmpe store frivillige indsats, Britta!  
Tillykke fra gymnastikudvalget. 

a Britta i begyndelsen af 1970’erne flyttede til 
Havndrup, var det med en ønske om at starte 

en familie i gode rammer med fødderne solidt plan-
tet i den midtfynske muld. Ingen kunne dengang 
forudse, at hun ville komme til at ligge utallige timer 
i Rolfsted Idrætsforening til gavn for langt flere end 
blot den lille familie. Allerede tidligere havde Britta 
været aktiv idrætsudøver indenfor både svømning 
og ridning, men ganske hurtigt blev det gymnastik-
ken, der fangede interessen hos ”tilflytteren”. 

Siden Brittas start i gymnastikafdelingen har hun 
været aktiv som gymnast på ganske mange af afde-
lingens hold år efter år. Som en start endog som fri-
villig hjælper på et hold. Sideløbende med motionen 
er fuldt ganske mange år som først menigt besty-
relsesmedlem, og siden som afdelingens kasserer. 
Britta har holdt styr på kontingenter og økonomi 
for afdelingen med mere i over 25 år. Blandt andet 
derfor fik hun i 2010 RIF prisen.

Bestyrelsesposten i RIF Gymnastik har i årenes løb 
kastet mangeartede opgaver af sig, og Britta ved 
om nogen, hvad det vil sige at give en hånd med. 
Hun har i tidens løb været behjælpelig med at alt fra 
stort til småt:
• Sæsonplanlægning og øvrigt bestyrelsesarbejde.
• Lokalisering af dygtige instruktører, ungdomsin-

struktører og juniorhjælpere.
• Håndtering af økonomi mm.
• Kontakt til hovedbestyrelsen, RIF’s øvrige afde-

lingen og det væld af glade gymnaster.
• Bagning af kager, brygning af kaffe og service-

ring af enhver, som måtte have lyst til at deltage 
i arrangementer i RIF.

• Vedligeholdelse af gymnastikafdelingens mange 
redskaber, såsom reparation af faldskræm og 
nedsprings måtte, og syning af utallige ærtepo-
ser i tidens løb.

Listen kunne fortsættes længe endnu, og rækken af 
opgaver ville være fyldt med sjove, spændende og 
vigtige gøremål med stor værdi for gymnastikken i 
RIF. 

Britta Martinussen 
- 40 år med 
gymnastikken i RIF.

Rolfsted IF  I Gymnastik

D
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VELKOMMEN I VORES  NYE MOTIONSCENTER
 

Rolfsted IF  I Motion

starten af året slog Rolfsted IF dørene op for det 
nye motionscenter. Centret, der tidligere har haft til 

huse i barakken bag Rolfhallen, er nemlig flyttet på 1. 
salen i Rolfhallen, hvor lyse og nyrenoverede lokaler 
byder medlemmerne velkomne. Og man kan nu nyde 
udsigten udover områdets marker, mens man giver 
den gas ved maskinerne.

Med motionscentret placeret i Rolfhallen er alle RIFs 
aktiviteter nu placeret under et tag, og vi håber, at 
det vil være til stor glæde for både nuværende og nye 
medlemmer. 

Det tidligere cafeteria er blevet renoveret for ca. 
en halv million kroner, og pengene er kommet fra 
Faaborg-Midtfyn Kommune og fra Marius Pedersen 
Fonden. Der er ligeledes investeret i nye maskiner, så 
det hele fremstår nyt og indbydende.

Efter flytningen til de nye lokaler har der været en 
medlemstilgang fra 120 til 200 medlemmer

Udnyt ventetiden fornuftigt
Med alle idrætsgrene samlet under et tag er der god 
mulighed for at hele familien kan være i hallen samti-
dig. 

Vi oplever ofte, at forældre sidder og venter i hallen, 
mens ungerne dyrker håndbold, gymnastik, badmin-
ton etc. Nu er der mulighed for at udnytte ventetiden, 
og samtidig gå fra hallen med god samvittighed. 

Med motionscentrets nye placering er der et godt 
overblik over hallens indendørs aktiviteter. 

Og du er ikke langt væk, hvis der pludselig skulle 
være behov for mor eller far.

I
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Rolfsted IF  I Motion      Rolfsted IF  I Motion

Åbningstider
Der er åbent alle ugens dage fra kl. 04.30 til 
kl. 23.00.

Motionscentret er bemandet af en instruktør:
Mandag: 19.00 - 20.30
Tirsdag: 10.00 - 12.00
Torsdag: 19.00 - 20.30

I ovennævnte tidsrum er det muligt at forny sit 
medlemskab, og nye medlemmer kan melde sig 
ind. Er man allerede medlem, kan man også forny 
sit medlemskab via fmk.halbooking.dk 

Priser

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du 
ikke har mulighed for at møde op i centret, når der 
er instruktører.

Dennis V. Hansen, tlf 2529 4245
Ronni Gormsen, tlf 6065 6512

Vi glæder os til at se jer 
- nuværende som nye medlemmer!

RIF Motionscenter

Pensionister Andre
Depositum 50,- 50,-
1 måned 140,- 175,-
2 mdr 225,- 325,-
3 mdr 325,- 475,-
6 mdr 575,- 800,-
12 mdr 950,- 1300,-
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Rolfsted IF  I Body Bike

Bag duggede ruder…
år man nærmer sig Rolfhallen, kan 
man til tider høre glade toner og livlig 

bas bag de duggede ruder. Det er spinning-
holdet, der er i fuld gang med dagens mo-
tion, og det vil heldigvis også være sådan i 
fremtiden. 

Udsigterne for kommende spinninghold 
blev nemlig kortvarigt truet, da Louise 
meddelte sin exit. Men heldigvis meld-
te Gunnar Knudsen sig tilbage som fast 
instruktør, velkommen tilbage. 

Holdet består nu derfor af Diana og Gun-
nar som faste instruktør, og Louise samt 
Steffen som afløsere. Det er endnu uvist, 
hvordan vi fordeler dagene og tiderne, så 
hold øje med Facebook og hjemmesiden 
for oplysninger.

En stor tak til Louise for de mange timer 
i sadlen, du vil uden tvivl blive savnet, 
og stor tak til Gunnar for at træde til. Jeg 
håber at i vil tage godt imod ham med fuldt 
bookede hold.

N

Skrevet af
Louise Hofstedt 
Nielsen

ed udgangen af marts valgte jeg at 
stoppe som fast instruktør for tirsdags-

holdet.

Da jeg for 4 år siden startede sådan rigtig til 
spinning på et ”mødrehold”, havde jeg aldrig 
forestillet mig, at jeg selv skulle sætte mig 
på instruktørcyklen. Men en afløsertjans for 
Thomas, blev pludselig til et fast hold om 
tirsdagen, og det var det så i 2 år. 

Det var en svær beslutning at stoppe, men 
den havde været længe under overvejelse. 

Men ind i mellem skal mærke efter og så 
sige det svære farvel. Så nu skal jeg bruge 
tid på andre ting - blandt andet min MTB. 

Jeg har nydt de mange svedige timer med 
mit næsten faste hold. Der er blevet grinet, 
bandet, svedt og trampet i pedalerne, og jeg 
vil helt sikkert til tider også savne jer alle-
sammen. Tusind tak for turene. Og måske vi 
ses på cyklerne igen.

Tak for de svedige og sjove ture

Husk at du altid kan få 2 gratis prøvetimer.
Kontakt Diana Andersen for flere oplysninger

V

Skrevet af
Diana Riise 
Andersen
Udvalgsmedlem 
og instruktør
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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
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NY KLUBDRAGT PÅ VEJ
” Vi er røde, vi er hvide”. I RIF har man nu i 48 år (selvom sangen ikke går så langt tilbage), sunget med på 
den velkendte sang fra fodboldlandsholdet. Nu er de hvide shorts godt nok skiftet ud med sorte. Men det 
ser stadig flot ud, når man færdes i hallen og til kampe, og de danske og ikke mindst RIFs farver præger 
billedet. 

Det bliver inden længe muligt for alle at bestille en RIF-dragt, og det vil også blive muligt at prøve, hvis du 
er i tvivl om størrelsen. Modellen er unisex og kan derfor virke lidt stor i størrelsen. Overdelene har RIF-logo 
trykt på venstre bryst, og det er også muligt at få trykt eget navn på. 
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RIF-bladet udkommer 2 gange om året - forår og efterår. 
Bladet er for medlemmer af Rolfsted IF, trænere, udvalgsmedlemmer, samt borgere i lokalområdet Rolf-
sted, Ferritslev, Kappendrup, Hudevad og Ellinge.

Udgiver
Rolfsted Idrætsforening
Ørbækvej 878A, Rolfsted
5863 Ferritslev
formand@rolfsted-if.dk

Oplag: 1.000 stk.
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Camilla Hansen, bestyrelses-
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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

 

 
 
Navn
Der er mulighed for at få 
eget navn på tøjet.

Stort navn på ryg  
62,50 pr. stk.
 
Lille navn på bryst eller buks 
25,00 kr. pr. stk.

Træningsdragt
Sæt m. trøje + lange bukser
 Voksen 535,00 kr.
Barn 460,00 kr.
Str. 116-164
S-XXXL

Træningssæt 
Sæt m. t-shirt + shorts
Voksen 369,00 kr.
Barn 331,00 
Str. Str. 116-164
S-XXL
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17. - 18. august 2018

orandring fryder….
I løbet af vinter halvåret er der blevet arbejdet 

på at finde nogle nye og spændene tiltag til at forny 
sommerfesten.  Det betyder bl.a. at sommerfesten 
afholdes på 2 dage - nemlig fredag d. 17. august og 
lørdag d. 18. august. 

Fredagen starter med fællesspisning for alle interes-
serede - og efterfølgende vil der blive spillet banko 
- præcis som vi kender det.

I løbet af lørdagen vil der dagen igennem være en 
del nye aktiviteter for børn - og om eftermiddagen vil 

der blive afviklet gade- og firmakonkurrencer. Om 
aftenen er det igen tid til at hygge sig med familien, 
vennerne og naboerne, for der bliver der indbudt til 
spisning i hallen. Det er også i løbet af aftenen at 
Årets RIF pris bliver uddelt, og vinderne af de for-
skellige dyster bliver hyldet - og så bliver de heldige i 
amerikansk lotteri også udtrukket.
Hele programmet er endnu ikke fastlagt - men bliver 
offentliggjort så snart det er klart!

Sæt allerede nu X i kalenderen den 17. og 18. august 
- og kom og vær med til 2 dages hygge, konkurren-
cer og samvær med alle dem du kender!

F

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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V i har netop afsluttet indendørsturneringen, hvor 
vores ungdomshold har været ude til mange 

stævner rundt omkring på Fyn, og det har da også 
kastet både medaljer og pokaler af sig med gode 
indsatser.

Da sommertiden tog fat, kunne vi komme på græs 
med alle vore hold, selvom vejret drillede lidt den 
første uge. Men efter påske kom vi rigtig i gang, og 
det var en fornøjelse at se, at der var så mange børn 
til træning med både nye og tidligere spillere, dejligt, 
og der er plads til flere, hvis der er nogen der har lyst.

Seniorfodbold  
Seniorholdet har fået nye styrmænd, og der er en 
meget stor stamme af spillere, der skal ud og kæmpe 
i DBU serie 4 rækken.Det bliver spændende at følge 
og dejligt at se så mange, der bakker op omkring 
holdet.

Fodboldafdelingen får et travlt både forår og efterår 
med mange kampe, er der nogen der har lysten til at 
deltage enten som spillere eller som frivillige hjælpe-
re, så kontakt os gerne alle er velkomne.

Old Boys, 7-mandsfodbold
Så er sæsonen gået i gang, og det er dejligt at få 
græs under fødderne igen. Kampene spilles altid om 
mandagen. Skulle der være en eller flere, som godt 
vil ud og spille noget fodbold, samt nyde vores gode 
selskab, så kontakt endelig undertegnet. Vi kan altid 
bruge et par ”friske” ben. Det er ikke et lukket hold, 
men tværtimod meget åbent overfor nye spillere. De 
er en mangelvare . Vi bruger ikke trænere, da vi godt 
kan selv. Derfor fungerer jeg bare som holdleder/kon-
taktperson.

Rolfsted IF  I Fodbold

Skrevet af
Michael Andersen
Formand for 
fodboldudvalget

Endelig forsvandt sneen

Skrevet af
Sten Lindegård 
Kontaktperson for 
Old Boys
Tlf. 23 38 46 51

 

 

 

 

 

Tidsbestilling på tlf. 63907080 
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Tak for denne gang

U12 til Påskecup

F

å nærmer slutningen på sæsonen sig hastigt, 
og dog, vi afslutter med lidt strandhåndbold 

som sædvanlig. Pigerne har kæmpet en brav og 
hård kamp her i anden halvdel, de klarede sig så 
godt i første halvdel, at de rykkede op i en B-række, 
og det har været svært. Vi har endnu deres første 
sejr til gode, og i skrivende stund mangler vi en 
kamp, og der er vi sikre på, sejren kommer. Humø-
ret har dog været højt og deres træningsindsats har 
været i top. Det er en flok dejlige piger, og vi har 
nydt at træne dem. 
Vi har lige været til påskecup i Skive, og det var en 
rigtig hyggelig tur, højt humør og godt sammenhold. 
Vi var dog så uheldige at havne i en rigtig hård pulje, 
men det blev da til en sejr, og i de nederlag, vi fik, 
kæmpede pigerne rigtig flot, så det alt i alt blev 
nogle fine resultater. Spillemæssigt er jeg sikker på, 
de har lært rigtigt meget.
Tusinde tak til Jer forældre, der har hjulpet med 
dommerbord, tøjvask, bagning og ikke mindst den 
gode opbakning til kampene, uden Jer er det ikke 
muligt at få det til at fungere.
Vi lægger lige lidt mere info på vores FB gruppe 
ang. strandhåndbold.
Kirstine og jeg vil takke af for denne sæson og øn-
ske Jer alle en dejlig og varm sommer. 

Kirstine og Dorte

ør jul lå afgørelsen i sidste kamp mod Kerte-
minde, en kamp som afgjorde om vi skulle i 

kvalpuljen til fynsserien, eller om vi skulle forsætte 
med at spille i serie 1. 
Med udsigt til en svær kabale som skulle gå op med 
kampe vs fast målvogter, samt en bunke af små-
skader, havde alle glædet til selv at kunne afgøre 
kampen. Men desværre blev kampen afgjort ved at 
udeholdet træk sig - og vi vandt med 3-0. 
Så kvalpuljen here we come, en opgave hvor vi for-
ventede svære kampe og hvor vi konstant ville være 
undertippet fra starten. 

En god start efter jul var, at Henrik Tømrer sponsore-
rede nyt spillersæt til holdet. Vi skylder ham desvær-
re stadig en sejr, men vi har et par kampe endnu, 
hvor vi vil give den fuld power. Med en definitiv 
lægemelding på, at en af vores bagspillere skal have 
korsbåndet opereret, samt en af vores strege røg ud 
i start marts pga. skulderindgreb, var det kærkom-
met, at to U18 kom os til mandskabs ”redning”. To 
lokale Rolf-piger valgte at vende tilbage til klubben, 
og med et par gode træninger i benet, viste de sig 
kampklar til afslutningen af sæsonen. 

Søndag d. 8/4 blev sidste kamp af små 90 kampe 
spillet fordelt over de sidste 3 sæsoner:  turnerings-
kampe, træningskampe, stævnekampe og pokal-
kampe. 
Klaus, Daniel og Henrik vil gerne sige en stor tak for, 
at få lov til at have været en del af sådan en varm og 
imødekommende klub. 

Vi ønsker jer kun alt det bedste i næste sæson.

Klaus, Daniel og Henrik

Rolfsted IF  I Håndbold

S
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U14 kæmpede godt

old da op, hvor er der sket meget med Rolf-
steds U14-piger! Vi brugte første halvsæson på 

at lære hinanden at kende, finde vores rutiner og 
skabe et stabilt grundlag med godt samspil, og så 
gik det da virkelig også op for os trænere, at vi godt 
kunne stille højere krav til lærenemme spillere. Vi 
satte derfor sammen et mål om, at vi ville ende i top 
3, når sæsonen var ovre. 
I en C-række med et meget svingende niveau, var 
det bestemt ikke urealistisk, men det ville også kræ-
ve, at pigerne gav sig 100% i alle kampe. Pigerne 
kom lidt i problemer, da vi efter fire overlegne sejre 
stødte på topholdet SUS, som pludselig gav piger-
ne modstand, og det endte også med en mindre 
røvfuld. Det kunne vi trænere ikke acceptere, og vi 
arrangerede derfor en træningskamp mod Fraug-
de, som pt. ligger i toppen af B-rækken. Her viste 
pigerne virkelig, hvad de kan præstere, når de står 
sammen og kæmper alt hvad de kan. Kampen endte 
med en sejr til Rolfsted, og kan i fremtiden funge-
re som en reminder om, hvad vores U14-piger er i 
stand til. Desuden har vi næsten nået vores målsæt-
ning – vi mangler bare en sejr i vores sidste kamp, 
og så ender vi på en super flot 3. plads. 

Vi sluttede sæsonen af med en tur til Hancock 
Påskestævne i Skive. Vi må nok erkende, at stævnet 
niveaumæssigt var lige højt nok til os, men med 
flere kampe mod bl.a. 2. divisionshold har vi taget 
enormt meget med hjem fra de mange hårde kam-
pe. På trods af fem nederlag og kun én sejr havde vi 
en enormt sjov og hyggelig weekend sammen. 
Herfra skal der lyde en stor tak til pigerne for en helt 
fantastisk sæson, hvor vi virkelig har nydt at følge jer 
og jeres imponerende udvikling. Også en stor tak 
til de utroligt opbakkende forældre, som altid er klar 
til at klappe, køre, bage og meget mere. I har alle 
været med til at gøre det nemt og meningsfyldt at 
være trænere i Rolfsted. 

Sara Jakobsen og Matilde Lundorff 

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

ELLINGE FORSAMLINGSHUS

Rolfsted IF  I Håndbold

H
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i har igen fået penge fra Energi Fyn, som gør det muligt for jer alle at blive sponsorer i vores fælles 
forening. Du skal blot vælge deres Fynsk Support på el/gas, og så giver de et bidrag til os.

Udover at de betaler et tilskud til os, så er produktet tilmed billigt, så du sågar kan opnå en besparelse 
oveni.  Vi håber, at jer som endnu ikke har fået tilmeldt jer, vil gøre det, da det gør en forskel for os som 
forening.  En stor tak til jer, som allerede har meldt jer til.

Check fra Energi Fyn
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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

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
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railløb og motion i naturen vinder større og 
større indpas hos danskerne. Alle kan være 

med. Løb i skov og natur er langt mere afvekslende 
og giver ikke den samme monotone påvirkning, som 
almindeligt løb gør.

Trailløb er fedt, og der er stor risiko for, at man bliver 
bidt af det! Man skal ikke langt ud mellem træerne, 
førend roen og naturen giver dig en helt anden løbe-
oplevelse end turen på asfalten. Måske lægger du 
mærke til fuglene, der kvidrer, og måske møder du et 
dyr på din vej. Måske ser du ingenting. Men du er til 
stede i nuet. Uden fokus på hverken kilometertider 
eller puls - du løber bare. 
 
Lige i vores baghave ligger det skønneste naturom-
råde Tarup-Davinde, der byder på små stier, søer, 
bakker og et rigt dyreliv. Og det skal vi da udnytte.

Et hold bestående af 3 lokale Rif´er og en udefrakom-
mende entusiastisk O-løber er netop nu ved at se på 
mulighederne for at bringe naturløb til vores baghave.

Vi håber på at kunne byde på en dag i løbets men 
også naturens tegn, og en dag hvor alle kan være 
med - unge som gamle.

Tarup-Davinde Løbet
Løbet har fået navnet Tarup-Davinde Løbet, og løbet 
afvikles første gang den 9. september kl. 13. 
Vi håber, at mange lokale vil bakke aktivt op om. 

Kan du ikke løbe med, 
så kan vi helt sikkert godt bruge dig alligevel
Kan du ikke selv løbe, så vil vi sætte stor pris på, 
hvis du vil hjælpe med at afvikle løbet, hvor der vil 
blive brug for folk til bemanding af boder, vejvisere 
osv. 

I kan følge med på 
facebook.com/tarupdavindeloebet 
eller på Tarupdavindeløbet.dk

Tarup-Davinde løbet TARUP-DAVINDE LØBET
Rolfsted IF  I Nyt tiltag

T

X
Den 9. september 2018 

kl. 13
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Rolfhallens generalforsamling

Rolfsted IF  I Rolfhallen

en årlige generalforsamling blev afholdt onsdag 
den 21. marts og formand Uffe Holtze berette-

de om følgende for året 2017.

Motionscenter: I 2017 blev der lagt mange kræfter i 
at gøre det gamle cafeteria klar til motionscenter, og 
der har været holdt en del møder med RIFs hoved-
bestyrelse og motionscenteret for at etablerer et 
rum, som motionscenteret kunne se sig selv i. Der 
blev tildelt 225.000 kr. fra FMK og 300.000 kr. fra 
MP fonden. Arbejdet blev med lokale håndværkere 
sat i gang i starten af november og var færdigt til 
1.febuar, dog mangler der en brandtrappe eller nogle 
branddøre i mellemgangen men der arbejdes på 
sagen.

Økonomi: Det er andet år med FMKs besparelser, 
hvilket betyder, at vi får 53.000 KR mindre i tilskud 
i år end sidste år. Budgettet var lavet til gå i 0, men 
lidt uforudsete udgifter så som nogle kloakrør der 
skulle skiftes, ny regnvandsbrønd, træer der skulle 
fældes, et gymnastikdepot der
skulle renoveres efter vandskade. gjorde, at vi kom-
mer ud med et minus på godt 20.000 kr.
Der er også udskiftet en del tagplader på hallens ef-
terhånden meget dårlige tag. Der er lavet en udven-
dig vandhane ved depotrummet. Nye stoppestæder 
til hallens flytbare netvæg. Der er monteret ribber i 
det store selskabslokale betalt via fond.

Selskabslokaler: Der har været lidt færre udlej-
ninger af hallen i år 6 stk. i forhold til sidste år 10 
stk. Der har også været lidt færre arrangementer i 
selskabslokalerne 27 stk. i år og 31 stk. sidste år.
Udlejning af foreningstimer i hallen er det samme 
som sidste år 945 timer , men foreningstimer i 
selskabslokalerne er noget bedrer i år 287 timer , 
sidste år var det kun 191.5 time .

Udviklingsplan: I foråret havde vi møde med kom-
munens embedsfolk angående vores udviklingsplan. 
Vi blev bedt om ikke at søge de store fonde (real 
dania og mærsk), da kommunen selv var i gang med 
at søge til andre projekter i kommunen. Vi kunne 
heller ikke komme med i deres budget før tidligst 
2019. Der var heller ikke den store opbakning fra 
politikerne før efter kommunalvalget. Nu skal der 
bare findes dato hvor Isager kan fremlægge vores 
udviklingsplan for politikerne.

Nyt bookingsystem: FMK har besluttet, at vi skal 
overgå til conventus (bookingsystem) i stedet for 
globus data. Dette vil ske en gang i 2018.

Tak: Til Åhavens venner for den store hjælp med at 
tømme cafeteriet for inventar.
Til Aktivitetsudvalget for det store stykke arbejde, 
de udfører. 
Til RIF for godt samarbejde i årets løb - ikke mindst i 
forbindelse med etablering afmotionscenteret.

Til Per for det store stykke ar-
bejde du gør i hverdagen , du er 
meget vellidt af
brugerne i hallen .
Til den øvrige bestyrelse for godt 
samarbejde.

Efter konstituering er bestyrel-
sen som følgende:
Uffe Holtze, formand
Anders Green, næstformand
Sten Lindegaard, kasserer
Thomas Kristiansen, bestyrelses-
medlem
Per Rasmussen, suppleant

D
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Rolfsted IF  I Rolfhallen

redag den 6. april 2018 kunne Rolfhallen fejre 
50 års jubilæum. I dagens anledning blev der 

afholdt en reception kl. 15-18.00 i hallen, hvor alle 
var velkomne.

Der blev budt på diverse mad og drikke i selskabslo-
kalerne, og Rolfsted IF sørgede for diverse
aktiviteter i hallen, til glæde for såvel børn som voks-
ne. Der var taler ved Formanden for hallens
bestyrelse Uffe Holtze og ved tidligere formand for 
hallens bestyrelse, Tom Møller Pedersen, der i sin 
tale gav et historisk tilbageblik, med særligt fokus på 
tiden i 1966-1968 hvor hallen blev til. Formanden for 
RIF Thomas Hofstedt Nielsen holdt ligeledes en tale, 
hvor han glædede sig over det gode samarbejde 
mellem hal og forening.

Der var lejlighed til at se nogle filmklip fra tiden, hvor 
hallen blev opført tilbage i 1967/68, og hallens nye-
ste udviklingsplan var opslået og blev kommenteret 
af bestyrelsen efter gæsternes ønsker.

I forbindelse med jubilæet var der samtidig officiel 
åbning af Rolfsted IFs nye motionscenter på 1. salen 
i hallen. Borgmester Hans Stavnsager holdt en lille 
åbningstale og klippede efterfølgende den røde snor 
som markeringen af åbningen af motionscenteret.
Det var med stor glæde, at der samlet set over da-
gen var ca. 250 personer, der kom og medvirkede til
at fejre hallen og motionscenteret.

Tak for gaverne
Rolfhallen havde ikke ønsket sig gaver, men såfremt nogen alligevel ønskede at tilgodese hallen i
forbindelse med jubilæet, havde bestyrelsen givet mulighed for at der kunne doneres penge som
efterfølgende skal bruges på nye letvægtsborde til hallen. Følgende havde valgt at tilgodese hallen med et 
beløb: Herdis Hanghøi, Rolfsted El, v/Claes Henningsen, Arne og Inger Marie Pedersen, Lykkegaard A/S,
DSI Ferritslev Fritidshus, Ferritslev Taxi, Broskolen, SuperBrugsen Ferritslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, 
Rolfhallens aktivitetsudvalg, RIFs venner, 
Andre gaver: Rolfsted-IF Fotostat, Kirsten og Willi Hansen Syprojekt til klublokalet.

Rolfhallen fyldte 50 år

F
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Fællesspisning
For alle medlemmer af senioridræt. 
Ledsagere er også velkommen
8. oktober 2018
12. november 2018
21. januar 2019
4. marts 2019

Fællesarrangementer
For alle medlemmer 
af senioridræt. 
Også for ledsagere.

17. december 2018: 
Julefrokost
8. februar 2019: 
Klubaften i Rolfhallen
25. marts 2019: 
Sæsonafslutning

Mandagsidræt (Starter op igen til september)
Mandag kl. 10-11.30 i Rolfhallen 
Ledere: Ingrid Krebs og Henning Johansen

Krocket
Tirsdag kl. 9-13 på banerne bag tennishuset. 
Der spilles hele året, såfremt vejret tillader det.
Kontaktperson: Ingrid Krebs
Der holdes en pause i løbet af formiddagen, hvor kaffen og det medbragte 
brød nydes. DGI afholder turneringer, som man kan tilmelde sig, og i somme-
rens løb er det også muligt at deltage i stævner med andre klubber. 

Petanque
Onsdag kl. 9.30-11.30. Der spilles hele året. 
Om sommeren på banerne ved tennishuset, om vinteren i den store 
sal i Rolfhallen.
Leder: Knud Knudsen
Midtvejs i spillet holdes en kaffepause med tid til snak om stort og småt. Der 
arbejdes i afdelingen på at arrangere kampe i løbet af sommeren mod naboby-
ernes klubber.
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Rolfsted IF  I Senior
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Fællesarrangementer
For alle medlemmer 
af senioridræt. 
Også for ledsagere.

17. december 2018: 
Julefrokost
8. februar 2019: 
Klubaften i Rolfhallen
25. marts 2019: 
Sæsonafslutning

en 27. oktober 2017 afholdte vi årets halloween-
fest for lokalområdets børn. Festen var, som 

altid, fordelt over to omgange med først et par timer 
for de mindste årgange (0.-3. klasse) og derefter et 
par timer med de større årgange (4.-7. klasse).

Sammen med de mindste årgange deltog tillige 
rigtig mange forældre, så det store selskabslokale 
var fyldt godt op. Imens muntrede ungerne sig i det 
lille selskabslokale sammen med diskoteket, der 
spillede for fuld udblæsning med masser af røg og 
høje diskorytmer. 

Var børnene ikke at finde på dansegulvet, så var der 
garanti for kø ved slikboden. Med omkring 140 børn 
blev der langet rigtig meget slik, chips, sodavand 
og sluch-ice over disken. Det var en fornøjelse at se 
glæden hos børnene, når de meget stolte selv skul-
le købe det, de allerhelst kunne tænke sig.

Der var selvfølgelig også kagekonkurrence. Én 
konkurrence for hver fest. Det er børnene selv, der 
stemmer om, hvem de synes der skal vinde, og de 
går op i det med liv og sjæl. Præmien denne gang 
var et gavekort til Toys”R”us.

HALLOWEEN

D
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Rolfsted IF  I Fodbold

en 3. februar 2018 lagde Rolfhallen rammen om den årlige 
90´er-fest. Dette er den aften på året, hvor rigtig mange af 

lokalområdets børn bliver passet hos bedsteforældrene, idet 
deres forældre er ”tilbage i ungdommen” for en stund.

Der blev igen i år både spist, drukket, danset og sunget 
til den store guldmedalje. Vi havde sikret os en stor 
skare af udsmidere for at holde ro og orden, og det må 
siges at det lykkedes. Vores udsmidere havde en helt
igennem rolig aften, og det på trods af, at gennemsnitsindtaget 
pr. gæst var 13 genstande…

Vi havde, i udvalget, forsøgt os med en nytænkning af konceptet, 
og prøvede at sælge ideen med et liveband til festen. Det viste sig 
dog meget hurtigt, at det ikke lige var det, vores gæster ville have. 
Så vi gik tilbage til det velkendte diskotek Night-Event, der medbringer 
DJ´s, som også spillede i Rolfhallen i 90´erne. Så det blev velkendte 
hits som ”Barbie Girl”, ”Macarena” og ”What is love?”, der 
akkompagneret med lysshow og masser af røg blev braget ud gennem 
højtalerne i flere timer. 

Det blev igen i år en fest, hvor dansegulvet konstant var i brug, hvor baren kunne 
lange den ene drink efter den anden over disken, og hvor gæsterne formentlig dagen 
efter havde ondt i både fødder og hoved. Men hyggeligt? – det var det!

Vi havde i år omkring 45 hjælpere i gang hele aftenen. At festen bliver en succes afhænger i stor grad af 
dem. Hvis de ikke var villige til at lægge frivillige hænder til, så kunne et sådan arrangement slet ikke gen-
nemføres. Der skal derfor igen lyde en kæmpe TAK for den forskel I gør!

90´ER
HALBAL

D
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90´ER
HALBAL

"Børnenes MGP 2018" 
e to støtteforeninger (Rolfhallens Aktivitetsudvalg og RIFs Venner) har for første gang 
lavet et arrangement i fællesskab. Den 17. februar 2018 blev der afholdt Børnenes MGP 

for fuld udblæsning i hallen.

154 børn og 132 voksne havde meldt deres ankomst til festen.  Der var dækket op med serpentinerne, 
balloner og guldgardiner. Den røde løber var naturligvis rullet ud, og der var mulighed for fotosessions foran 
fotovæggen. 

Der blev afholdt forfest i hallen fra kl. 18.30-20.00, hvor alle slik-, kage-, popcorn-, slush-ice- og sodavands-
depoter blev fyldt op. Med det store sukkerindtag var det et under, at taget ikke lettede på hallen. Der var 
sørget for diskotek så der var musik og underholdning hele tiden. Under denne del af festen havde vi truk-
ket det store midtertæppe for så børnene kunne feste for sig selv.

Der var lejet en storskærm, så alle kunne følge med i showet, og den var heldigvis stor nok til, at de voksne 
også kunne se med, da midtertæppet blev trukket til side kl. 20.00.

Om det var den rigtige vinder der til sidst blev udråbt i showet, det skal vi lade være usagt. Der var delte 
meninger i hallen, men der var i hvert fald en generel enighed om, at det havde været en super hyggelig 
aften, som bestemt kunne gentages en anden gang. 

D
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Endnu en fin sæson med fjerbold

B admintonafdelingen holder sommer-
pause efter en udmærket sæson. 

Vi har baner mandag og onsdag delt op 
i egentlig træning og baner til udlejning. 
Der har været god belægning begge dage, 
men der var ledige baner, så kom endelig 
op og spil, når vi starter igen i starten af 
september. Der har været 40 badmin-
tonspillere, som lejede baner, 12 motioni-
ster, 8 veteraner og knap 30 børn, så 86 i 
alt. 

Vi har været nødsaget til at lukke ned for 
miniton for de helt små og seniortræning 
for de ældre. Det er forsøgt startet op de 
sidste par år, men det lykkedes ikke at 
skabe tilslutning i denne omgang.
 
Vi har i år haft en erfaren træner til de 
unge, Erik Kolmos, der har trænet flere 
landshold og senest været træner på 
Hjemly idrætsefterskole. En kapacitet – 
uden tvivl og vi takker for samarbejdet i år. 
Erik har valgt at stoppe, så vi har allerede 
godt gang i arbejdet med at finde en ny 
træner.

Mandag har vi en time hvor vi deler hallen 
med gymnastik. En rigtig god måde at 
dele udgifter på og udnytte hallen. Her er 

der 11 af de ældste unge, og de får en god 
gang badminton træning. Det er Henrik 
Skovsgaard, der træner dem.

Af arrangementer har vi haft vores årlige 
tilbagevendende ”godnatbadminton” den 
26 januar. 16 børn deltog. En super sjov og 
dejlig aften/nat, hvor der blev hygget og 
spillet en masse badminton. Se nogle af 
de dejlige billeder, hvor der bl.a. blev spillet 
badminton siddende på stole hen på de 
sene timer. Vi havde en dejlig aften/nat, in-
gen problemer overhovedet – dejlige børn 
der bare vil hygge og spille badminton. En 
fornøjelse at være en del af og nogle af de 
ældste er nu der, hvor de kan hjælpe lidt 
til.

Badminton deltog også i hallens 50 års 
jubilæum, hvor vi var med til at sørge for 
lidt aktivitet i hallen. Flere der ikke spiller 

Rolfsted IF  I Badminton

Skrevet af
Henrik Skovsgaard 
Formand for 
badmintonudvalget
og
Kirsten Hansen
Udvalgsmedlem
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normalt kom og var med, og se deres glade smil og 
høre deres latter, viser bare hvor sjovt badminton 
kan være.

I november-december stod Henrik Skovsgaard med 
ansvaret for salg af Kay Bojesen ’til og fra kort’ med 
hjælp fra alle de andre RIF afdelinger. Salget kunne 
have været koordineret bedre fra min side af, og 
jeg beklager hvis nogle af jer er blevet opsøgt flere 
gange. Jeg vil gerne takke alle dem, der har støttet 
RIF, og dem som hjalp med salget. Der bliver solgt 
rigtigt meget omkring jul både fra skoler, foreninger 
mv. og derfor en ekstra tak til dem, der støttede RIF. 

ELLINGE    AUTO
Tlf. 6617 9463

-bare bedre bilværksted

- bare bedre bilværksted
Service og reparation af alle bilmærker
- og bevar bilens fabriksgaranti.
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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

KONTAKTPERSONER I ROLFSTED IDRÆTSFORENING

For yderligere kontaktpersoner besøg Rolfsted-if.dk

Hovedbestyrelsen 
Thomas Hofstedt Nielsen 
Tlf. 2020 0888 
formand@rolfsted-if.dk

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

Badminton 
Henrik Skovsgaard 
Tlf. 5117 3735 
badminton@rolfsted-if.dk

Fodbold 
Michael Andersen 
Tlf. 6012 2244 
fodbold@rolfsted-if.dk

Håndbold 
Ole Nielsen 
Tlf. 2011 1927 
håndbold@rolfsted-if.dk

Gymnastik 
Iben Bech 
Tlf. 6074 2414
gymnastik@rolfsted-if.dk

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

Motionscenter 
Dennis V. Hansen 
Tlf. 2529 4245 
motion@rolfsted-if.dk

Body Bike 
Diana Riise Andersen 
Tlf. 2713 6544 
bodybike@rolfsted-if.dk

Senioridræt 
Bendt Søberg 
Tlf. 2177 8247 
senior@rolfsted-if.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

For yderligere kontaktpersoner besøg Rolfsted-if.dk


