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Rolfsted IF I RIF Hovedbestyrelse

Stort tillykke til RIF

Skrevet af Camilla Hansen, Formand for Hovedbestyrelsen

D

en 11. september 2020 var det 50 år siden, at
Rolfsted Idrætsforening så dagens lys, og foreningen har de sidste 50 år været omdrejningspunktet for de lokale idrætsaktiviteter i lokalområdet.
Nogle idrætsgrene har været med fra starten, mens
andre aktiviteter med tiden er kommet til. Idrætsforeningen er et samlingspunkt for både børn, unge
og ældre i lokalområdet. Vi bestræber os på at have
aktiviteter for alle aldre, og lige nu er vores yngste
medlem 10 måneder og vores ældste medlem er i
90’erne.
Det vidner også om, at vi med vores mange tilbud,
formår at fastholde medlemmerne gennem mange
år. I seniorafdelingen finder man flere medlemmer,
der har været med helt fra start.
Vi er en forening med gamle traditionsrige idrætsgrene som f.eks. gymnastikken, der har været en
stor del af RIF igennem årene. Men vi forsøger hele
tiden at udvikle os og følge med tiden, og vi er altid
åbne for nye input.
Fredag den 11. september skulle have været en
stor festdag for foreningens mange medlemmer
og frivillige, og vi havde set frem til at fejre vores
50 års jubilæum med en stor fest i Rolfhallen. Men
som med så mange andre arrangementer, så satte
corona desværre også en stopper for denne fest. Vi
håber at kunne afholde jubilæet i 2021.

2020 med restriktioner
Efteråret er over os, og det betyder, at der er kommet godt gang i indendørsaktiviteterne. Nogle af
vores udendørsaktiviteter rykker med ind i Rolfhallen, mens andre holder pause.
Alle vores aktiviteter bliver afviklet i henhold til de
restriktioner og anbefalinger, der er udsendt af DIF/
DGI og sundhedsministeriet. Vi passer på hinanden
– og vores dygtige frivillige gør en stor indsats for, at
alle skal føle sig trygge, når de deltager i en aktivitet.
Jeg fornemmer også, at der er stor forståelse for
de nye tiltag der er fulgt med Covid-19, alle er villige
til at gøre en ekstra indsats for, at det er muligt at
afvikle aktiviteterne i trygge rammer – mange tak for
det!
2020 har været noget af et udfordrende år for alle
– ikke mindst for foreningslivet. Det er nærmest
umuligt at forudsige, hvordan efterårssæsonen vil
forløbe, og i skrivende stund er der atter nye restriktioner, der skal følges. I RIF følger vi udviklingen dag
for dag, og vi vil gøre, hvad vi kan for at holde gang
i alle vores aktiviteter, så længe det er forsvarligt, og
alle parter er trygge ved det.
Inden længe byder vi et nyt år velkommen, og med
det må vi håbe på bedre tider, hvor det bliver lettere
at dyrke fællesskabet - uden helt så mange restriktioner.
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Rolfsted IF I 50 år med RIF

50 år med Rolfsted Idrætsforening
Skrevet af Tom Møller Pedersen

D

er har været dyrket idræt i Rolfsted/Ferritslev
i mange år. Kort efter nederlaget i Preussen i
1864 skød skytte- og gymnastikforeninger op over
alt i landet. Således også i Rolfsted/Ferritslev. Man
skal her nok tage ordet ”skytte” bogstaveligt. Det
drejede sig om at uddanne ungdommen i våbenbrug
for at genvinde det tabte Sønderjylland ud fra devisen: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”.
Initiativtageren i vores samfund var gårdejer Anders
Hansen, Rolfstedgård f. 6. december 1838 (far til
komponisten Thorvald Aagaard). Han var på mange
måder et sjældent menneske, levende interesseret
i det omgivende samfund – og også i idræt. Han
blev skytteforeningens første delingsfører og førte
den frem som en af de fremmeste i Odense Amt.
Men også gymnastikken havde hans interesse og
sammen med gårdejer Thyge Hansen, Skovgård f.
2. februar 1816, ledede han gymnastik sommer og
vinter – om vinteren i laden på Skovgård, som – alt
andet lige – var temmelig uegnet til vintergymnastik. Thyge og Anders tog derfor initiativ til opførelsen af et tugt- og øvelseshus i Ferritslev. Det blev til
Ferritslev Forsamlingshus, opført i 1872 som nr. 2 i
landet; det nuværende Ferritslev Fritidshus.
Flere idrætsgrene og aktiviteter kom efterhånden
til: håndbold, fodbold, folkedans og endnu senere
badminton og tennis. I begyndelsen af 2000-tallet
oprettedes en seniorafdeling, der den dag i dag har
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over 100 medlemmer, og hvor petanque og krocket
er kommet til. Endelig kan motionscentret med over
200 medlemmer nævnes.
Indtil 1970 var aktiviteterne samlet i Rolfsted Gymnastikforening og Ferritslev Idrætsforening, der
tilsammen havde ganske mange udøvere. Vinteraktiviteterne led imidlertid under begrænsede lokaleforhold. Man var henvist til de to forsamlingshuse og
skolernes gymnastiksale.
Men løsningen var nær.
En række initiativtagere indbød i 1965 til et møde
med det formål at få opført en sportshal. Egentlig
ganske dristigt i et samfund bestående af 4 landsbyer med tilsammen kun ca. 1.500 indbyggere.
Initiativet var meget populært og udløste nær en
folkelig vækkelse. Projektet blev sat i gang, og
lokalsamfundene - både firmaer og private, støttede
aktivt sagen – enten med frivillig arbejdskraft eller
med penge.
Første spadestik blev taget den 14. januar 1967, og
hallen ibrugtaget den 2. februar 1968 efter en byggeperiode på bare 11 måneder. En rekord!
Det gav selvfølgelig en saltvandsindsprøjtning til det
indendørs idrætsliv, og medlemstallene i foreningerne voksede.

Kommunen, som i øvrigt vederlagsfrit havde stillet
en grund til rådighed for byggeriet, forudså nu problemer med håndtering af tilskud, tildeling af haltimer og administration af flere foreninger, så man
opfordrede til en sammenlægning, således at der
kun var en hovedforening.
Foreningerne drøftede sagen på bestyrelsesniveau.
Der var mange meninger og mange hensyn at tage
– ikke mindst de følelsesladede argumenter om historie og traditioner, men efter relativ kort tid kunne
vi fremlægge et forslag om sammenlægning og et
udkast til nye fælles vedtægter og nyt fælles navn.
På to ekstraordinære generalforsamlinger i foreningerne 11. og 24. september 1970 blev sammenlægningen vedtaget. Alle fremmødte stemte for
– ingen imod.

talinger ske via en giro-konto. Et antal indbetalinger
årligt med girokort i forskellige farver for de enkelte
sportsgrene. Det hjalp, så økonomien fik et boost,
og restancerne mindskedes betydeligt.
Begrebet sponsor var så småt ved at holde sit indtog i dansk idræt. Den nye forening færdiggjorde det
arbejde, der så småt var igangsat inden sammenlægningen. Den formelle tilladelse til at udøvere – i
dette tilfælde håndspillere – måtte bære trøjer med
sponsorlogo, fik vi fra Dansk Håndbold Forbund
allerede den 3. december 1969 (formedest et gebyr
på 100 kr.) Klubbens første sponsor var entreprenør
Ove Pedersen, og hans trøje blev båret af håndboldherrernes førstehold i sæson 1970.

Rolfsted idrætsforening var en realitet med følgende
hovedbestyrelse:
Tom Møller Pedersen, Formand
Ejnar Graversen, næstformand
Else Kristensen, Kasserer
Steen Rasmussen, sekretær
Jytte Mølgaard Andersen, medlem
Det blev besluttet, at de enkelte formænd for
sportsgrenene var fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer med stemmeret. De var ansvarlige for alt
vedrørende afviklingen af idrætten, mens hovedbestyrelsen var ansvarligt for økonomi, administration
og kontakt til myndighederne.
Der var nok at tage fat på i for den nye bestyrelse.
En af de væsentligste ting var at få orden på kontigentregnskabet og komme af med klubbens mange
restancer. Tidligere var ansvaret for kontigentopkrævning lagt hos de enkelte udvalgsformænd, men
som nævnt blev det nu hovedbestyrelsens sag.
Her fortsatte vi så det arbejde, der var påbegyndt i
Ferritslev Idrætsforening med at lade kontigentbe-

Idrættens gamle, hæderkronede fane var (og er)
meget flot, men tung at håndtere. I 1972 søgte vi
derfor Danmarkssamfundet om at komme i betragtning ved samfundets årlige uddeling af faner. Vi var
heldige at komme blandt de udvalgte, og den 15.
juni 1972 fik vi overrakt en ny fane på Flakhaven i
Odense – i øsende regn. Senere på dagen blev de
obligatoriske 3 søm slået i af borgmesteren, en
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kvindelig gymnast og undertegnede ved en højtidelighed på sportspladsen i Ferritslev.
I 1972 anskaffede foreningen en avanceret kondicykel, og efterfølgende fik vi uddannet 10 medlemmer
i at teste idrætfolkenes kondital, en ret kompleks
proces, der dengang skulle tage hensyn til både
vægt, alder, puls og køn. I begyndelsen var det meget populært, særligt hos fodbold- og håndboldspillere, men nyhedens interesse tabte sig ret hurtigt.
En forening skal have et logo, og et emblem, der
kan bæres af medlemmerne. Sådan var holdningen
i 1970. Mange forslag til logo kom på bordet, dog
uden at vække den store begejstring. Til sidst skar
formanden igennem og fremlagde sit eget forslag –
RIF i de 3 cirkler. Det er ikke den store kunst, men
har dog holdt sig i 50 år. Ud fra samme model fik vi
fremstillet et antal emblemer, der kunne bæres af
både damer og herrer. Den måde at repræsentere
sin forening på er imidlertid gået af mod, så mon der
overhovedet i dag er nogle eksemplarer tilbage?
’Når man her 50 år efter gennemser de arkiver, der
er bevaret, er korrespondancen til og fra kommunen
i de første år meget fremherskende, og lad det nu
være sagt med det samme: Kommune var overordentlig velvillig i sin holdning til idrætsarbejdet. Af
resultaterne kan nævnes muligheden for etablering
af interessegrupper for børn og voksne, så instruktører og trænere kunne aflønnes i henhold til fritidslo-

ven. En anden påtrængende sag var nedlæggelsen
af de højspændingsledninger, der gik ved Rolfsted
Skoles lille sportsplads, så hele banekomplekset
kunne udvides kraftigt (også landingsbanen ved
Rolfsted Flyveplads kunne forlænges, så 2-motorede propelfly kunne starte og lande) og endelig
etableringen af et lysanlæg ved træningsbanen i
Rolfsted. I dag selvfølgeligheder, men dengang virkelig fremsynet af kommunen, som uden videre gav
de nødvendige tilladelser.
Gennem årene har medlemstallet naturligvis varieret
under hensynstagen til befolkningsgrundlaget og de
skiftende interesser. Da de store årgange, som var
født i begyndelsen af 1940´erne selv fik børn, der
voksede til var det ikke alene behovet for dagsinstitutioner og skoler, der steg, men også foreningens
medlemstal voksede mærkbart.
Et eksempel fra 30. januar 1979.
Gymnaster: 160
Badmintonspillere: 152
Fodboldspillere: 151
Håndboldspillere: 115
Tennisspillere: 51
Folkedansere: 87
Medlemmer i alt: 716
Nu er de store årgange blevet seniorer, og afdelingen tæller i dag over 110 medlemmer.
Det er interessant at følge engagementet i sportsudøvelserne fra Anders og Thyges bestræbelser i
1900-tallet, hvor opbakningen i lokalsamfundet var
endog meget stor til vor dage, hvor idrætten må
konkurrere med utallige fristelser. Blandt andet det
har været medvirkende til at interessen og medlemstal, trods en dygtig og helhjertet indsats fra
ledere og instruktører er vigende.
Lad os håbe at denne udvikling vil vende!
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Rolfsted IF I NYT

Brobygningstanker
Skrevet af Lotte Bagge, Medlem af Hovedbestyrelsen

RIFs formænd fra 1970 til 2020
Tom Møller Pedersen 1970 - 1973
Benny Rasmussen

1973 - 1976

Chr. Mortensen

1976 - 1978

Arne Jensen		

1978 - 1982

John Espersen

1982 - 1985

Palle Henningsen

1985 - 1987

Arne Jensen 		

1987 - 1988

Bendt Søberg 		

1988 - 1991

Willi Hansen		

1991 - 1994

Claus Jensen		

1994 - 1996

Peter Rasmussen

1996 - 2004

Michael Rasmussen 2003-2007
Jens Pedersen

2007 - 2011

Peder Veje 		

2011 - 2015

Ernst Jørgensen

2015 - 2017

Louise Godskesen

2017-2018

Thomas H. Nielsen

2018-2020

Camilla Hansen

2020 -

traditionelle idræt er under pres, og det er en
D enrealitet,
at RIF er nødsaget til at nytænke aktiviteter

for at tiltrække nye- og fastholde eksisterende medlemmer. Hallen efterspørger flere aktivitetstimer, og skolens
udendørsfaciliteter er mildest talt miserable.
Derfor har vi søsat et projekt, hvor visionen er, at der
gennem etablering af attraktive fælles udendørsfaciliteter skal skabes brobygning mellem Broskolen afd. Rolfsted, Rolfhallen og Rolfsted Idrætsforening. Formålet
er at få flere medlemmer til idrætsforeningen, få mere
aktivitet i hallen, at give skolen bedre idræts- og udefaciliteter, og i det hele taget at skabe motiverende rammer
for bevægelse for børn og voksne både i skole og fritid.
På nuværende tidspunkt har vi fra RIF`s bestyrelse
taget kontakt til skolens nye leder, Lars Breinholt Søndergaard, og afdelingsleder Maria Mygind, Rolfhallens
bestyrelse, Theis Bavnehøj fra Kultur og Fritid, Faaborg
Midtfyn Kommune, samt Louise Bøtker, formand for
Forum Ferritslev. RIF er repræsenteret ved formand
Camilla Hansen og undertegnede Lotte Bagge. Vi har
sammen indledningsvis udvekslet ideer og ønsker for
projektet, og følgende punkter har været på bordet;
•
•
•
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Idrætslærerne skal kunne anvende faciliteterne i undervisningen og anvendes af børnene i frikvartererne
og i fritiden.
SFO kan inddrage faciliteterne til aktiviteter.
RIF kan anvende faciliteterne til de idrætsgrene, der
er aktive nu og evt. til nye aktiviteter.

Rolfsted IF I NYT

En af ideerne har været en Multibane med
mulighed for fodbold, basket og hockey mv.
Multibanen kan give en mulighed for udfoldelse
i fritiden, som der ellers ikke er i Rolfsted. Et
Street-område med skaterramper, plan asfalt
til rulleskøjter og parkouranlæg kan give børn
og unge en mulighed for udfoldelse, især for
dem der ikke er til traditionelle idrætsgrene, og
det kan dermed være med til at fastholde dem
i sunde vaner. Vi har også talt om muligheden
for en kold hal, hvor f.eks. styrketræning, trampoliner, skater /rulleskøjte-muligheder kunne
foregå uanset vejret og Corona. Udeskoleundervisningslokale har også været vendt, så ideerne
har være mange.

Andre temaer har været sikker skolevej, bedre
benyttelse/forskønnelse af Rolfsted Torv og
muligheder for anden anvendelse af området
foran hallen. Nu hvor den røde pavillon bliver
pillet ned, bliver der her et areal frigivet. Der er
selvfølgelig kigget ind i hallens flotte udviklingsplan også.
Vi tænker, det er vigtigt med et tæt samarbejde
og dialog med Forum Ferritslev- Rolfsted, så vi
får lavet forskellige anlæg, som kan supplere
hinanden og samlet set kan berige hele vores
lokalområde.

Rolfhallens engagement ligger i, at hvad der
styrker skole og idræt i og omkring hallen, styrker hallen. Jo flere medlemmer RIF har, jo flere
elever skolen har, jo flere brugere har hallen.
Jo flere brugere hallen har, jo flere aktiviteter
skal hallen kunne rumme. Det giver grobund for
optimering af nuværende arealer og forhåbentligt nye arealer i og omkring hallen.

Men nu skal der skal udarbejdes krav til multibanen, udarbejdes budget osv . Hvis du er interesseret i dette, er du meget velkommen til at tage
kontakt til Lotte Bagge på tlf. 24220280.
Inden længe går vi fra RIF sammen med idrætslærerne og SFO-personalet og får konkretiseret
ideerne og lagt en plan for, hvordan vi får skaffet penge, men også hvordan vi får skabt liv i
multibanen. Det er senere planen at lave en
masterplan, der involverer hele området omkring hallen. Her påtænkes det at lave et møde
med alle interessenter, så vi kan få alle de gode
ideer på bordet. Lige nu afventer vi, hvornår vi
må forsamles igen. Vi håber, at du måske kunne
tænke dig at være med til at skaffe en multibane til Rolfsted, for det kræver, at vi er flere,
der går sammen om at trække læsset, de gode
ideer og have engagementet i processen. Så vi
ser frem til at høre fra dig.
Efterår 2020 - Rolfsted-if.dk
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Rolfsted IF I Gymnastik

Gymnastikken som et
af fast holdepunkt
Skrevet af Iben Bech, Formand for Gymnastikudvalg

år efter Rolfhallens opførelse, var halI lenmange
så spækket med aktiviteter, at gymnastik-

afdelingens aktiviteter holdt til i gymnastiksalen
på Rolfsted Skole. I samarbejde med skolen
lykkedes det at skabe gode rammer for både
børne- og voksengymnastik, som både kunne
benyttes i og uden for skoletiden. Opbakningen
har altid været stor, og mange har været med
fra en ganske ung alder og helt frem til seniorårene. Gerne med afstikkere til Idrætsforeningens andre idrætstilbud, når lysten var til det.
Gymnastikkens aktiviteter var, og er fortsat, det
faste holdepunkt, som altid starter første uge i
september, og slutter omkring Påske, det efterfølgende år. Sådan var det for 50 år siden, og
sådan er det også i dag!

Hver eneste sæson er præget af både tradition
og fornyelse! Skiftende gymnastikudvalg har
helt tilbage fra den spæde start af Rolfsted
Idrætsforening gjort sig umage for at lave spændende og ”svedige” sæsonprogrammer.

Udbuddet af hold har været farverigt! Kigger
man de mange års sæsonprogrammerne igennem ser man alt fra Herre/dame gymnastik af
den gamle skole, utallige Springhold gennem
tiderne, børnehold i alle afskygninger, Aerobic,
Ballstick, Herremotion, Damemotion, og i de
eneste år er navne som Pilates, Zumba, Qigong
og Cirkeltræning også kommet på plakaten.
Men de nævnte hold står på ingen måde alene.

Det er umuligt at danne et samlet overblik over
udvalgsmedlemmer og instruktører igennem
tiderne, men det er sikkert og vidst, at hver
eneste af de utallige engagerede gymnaster,
der har været med til at forme afdelingen har
gjort en forskel. Alle har ydet en indsats, der
har haft betydning for medlemmerne i Rolfsted
Idrætsforening. RIF Gymnastik har altid været i
bevægelse, og dette takket være alle de frivillige - ulønnede instruktører og udvalgsmedlemmer - der har tegnet afdelingen. For den indsat
rækker kun et enkelt lille ord….TAK!
I 2016 lykkedes det endelig at samle også gymnastikkens aktiviteter under samme tag som
foreningens øvrige tilbud. At kunne mødes med
andre idrætsudøvere, at se hinandens smil, og
mærke fællesskabet i Rolfhallen var fra første
dag til stor glæde for gymnasterne.
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Det forpligter!
Det forpligter at være en af de afdelinger i Rolfsted idrætsforening, der hvert eneste år stiller
op med gymnastikhold, som både respekterer
gymnastikkens traditioner, og samtidig skal forsøge at følge med samfundets strømninger.
Det frivillige arbejde bevæger sig ofte i livsfaser, og er som hovedregel båret af et personligt
engagement, der rækker udover egen vinding,
og i stedet i høj grad tilgodeser fællesskabet.
At være frivillig er en berigende måde at møde
omverdenen og medmennesker på. Gymnastikafdelingen har igennem 50 år været med til
at fastholde et fællesskab via gymnastikken til
glæde for alle aldre. Afdelingens samarbejde
med den øvrige forening er et synligt bevis på,
hvor værdifuldt det er at skabe og fastholde et
idrætsfællesskab i vores lokalområde.
Det var en fremsynet flok, der for 50 år siden
oprettede Rolfsted Idrætsforening. Oprettelsen
af foreningen var på én gang både nyskabende
og fremtidssikrende. I dag er det tydeligt, at det
blev den succes som man håbede på. Vi har alle
et ansvar for at bevare dynamikken og værdierne som blev grundlagt dengang. Det vil vi i
gymnastikafdelingen fortsat gøre os umage for
at leve op til!
I denne finurlige tid kaster Covid-19 sit tarvelige lys over vores gymnastikaktiviteter. Men

vi er i gang, og vi holder ved, fordi vi holder af
gymnastikken. Vi holder afstand, og passer på
hinanden, samtidig med, at vi værner om fællesskabet. Både børn og voksne hjælper hinanden med sprit og afvaskninger, så vi kan være
sammen om det vi holder af. Vi kan være her
fordi vi yder en fælles indsat! Præcis som gymnaster, instruktører, forældre, udvalgsmedlemmer, sponsorer, og alle de mange ”hjælpende
hænder” har gjort det i gymnastikafdelingen
igennem nu mange år under fanerne.
Rolfsted Idrætsforening ønskes tillykke med de
50 år!

Vi er kåret til danskernes
foretrukne bank
11 år i træk
Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48
eller besøg al-bank.dk/bedstebank

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

Voxmeter 2020, danskernes foretrukne bank:
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.
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Rolfsted IF I Mindeord

Tom Møller var en ildsjæl
Skrevet af Kirsten Møller, Sekretær og kasserer for Senioridræt

M

indeord for Tom Møller

Tom Møller Pedersen, stiftende formand af
Rolfsted Idrætsforening, døde i sit hjem søndag
den 11. oktober.
Som ung lærer kom Tom til Rolfsted skole, hvor
hans kone Gitte allerede var ansat som lærer.
Fra første dag engagerede Tom sig i lokalsamfundet
og ikke mindst i idrætslivet, som midt i 1960’erne
havde et stort ønske om at få en hal. Tom var blandt
den gruppe af fremsynede og initiativrige folk,
der gik i gang med at udarbejde et projekt. De fik
indsamlet midler bl.a. ved at afholde Rolffester, de
tegnede frivillig arbejdskraft blandt de lokale borgere, og i 1968 stod Rolfhallen færdig.
På det tidspunkt var der 2 foreninger i området:
Rolfsted Gymnastikforening og Ferritslev Idrætsforening. Tom var igen en af initiativtagerne til at få de
to foreninger lagt sammen, hvilket blev en realitet
i 1970, og Tom påtog sig at være den første for-

mand i den nye forening, der fik navnet Rolfsted
Idrætsforening.
Som pensionist deltog Tom aktivt i senioridrætten,
og de sidste 8 år også som medlem af seniorudvalget.
Vi vil savne Tom og mindes ham for hans engagerede og altid hyggelige måde at være på.
Æret være Toms minde.

Få sving med krocketkøllen
Skrevet af Kirsten, Krocketafdelingen

D

er er ikke sket så meget i år pga Corona
Startede op igen efter nedlukningen d. 28. april
Alle stævner, pånær 1, er aflyste, vores var det
første, som blev aflyst. Havde Andy og Sten med i
parturneringen, og Gert i enkel.
Gert blev fynsmester, men kunne desværre ikke
deltage i DM. Der er kun 8 spillere tilbage
Alt for lidt. Vi kan sagtens bruge 8-10 spillere mere
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Rolfsted IF I Ny hjemmeside

Ny hjemmeside på vej
Skrevet af Jesper Larsson, Næstformand for Hovedbestyrelsen

kender det kun alt for godt; vores øjne
V ivænner
sig hurtigt til at se på det, de plejer

at se, og derfor stirrer vi os af til blinde på noget
uden at fange helheden…
Vores hjemmeside har gjort sin pligt, og har
fungeret som foreningens ansigtet udadtil nu i
nogle år, men tiden er også kommet til at give
den et ansigtsløft. I hovedbestyrelsen er vi derfor i gang med at se på hvilke muligheder der
er for at få bygget en ny hjemmeside, der kan
præsentere de aktiviteter, vi har i RIF uden at
hjemmesiden bliver for uoverskuelig. Vi synes,
at vores hjemmeside skal være let at navigere i
for medlemmer, nye som gamle, og at den skal
være let at arbejde i for alle afdelingerne i RIF.
Hensigten er at afdelingerne selv skal tage
mere del i at få lagt nye billeder og tekst op når
der er en ny god historie, der skal fortælles – og
i RIF sker der rigtig mange gode ting, vi skal
bare være flere der fortæller om dem og det
mener vi at en ny hjemmeside kan være med til
at understøtte.

Da vi er en flerstrenget idrætsforening med ca.
900 medlemmer og 8 aktiviteter har vi kigget
på andre foreningers hjemmesider for at finde
inspiration, og har dermed også set hvad vi
gerne vil have, og hvad vi ikke så gerne vil have.
Derudover vil vi gerne have en hjemmeside, der
fungerer godt på mobiltelefon, - og også her skal
vi sikre at en leverandør har et godt produkt, der
er anvendeligt og fremtidssikret.
Vores målsætning er at den gamle hjemmeside udfases i slutningen af dette år, og at en ny
åbnes i starten af det nye år, - det mener vi er
realistisk, da vi allerede har taget nogle valg i
forhold til opsætning, layout, styresystem med
mere.
Den nye hjemmeside får nok ikke Covid-19 til at
forsvinde, men den kan måske få flere til at kigge ind på RIFs’ aktiviteter og tilbud, og dermed
kan den måske være med til at tiltrække flere
nye medlemmer og byde gamle medlemmer
velkommen igen.
Vi glæder os til at kunne præsentere en hjemmeside i starten af 2021!

Efterår 2020 - Rolfsted-if.dk
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Rolfsted IF I Heltepakker

Hverdagens
helte hyldes i RIF
Skrevet af Jesper Larsson,
Næstformand for Hovedbestyrelsen

H

verdagens helte hyldes i Rolfsted Idrætsforening, og derfor blev der uddelt heltepakker i
uge 43.
Covid-19 fylder meget i denne tid,- på arbejdet, i
skolen, i familien og selvfølgelig også i RIF.
I hovedbestyrelsen synes vi at tiden var inde til et
mentalt skulderklap, og derfor satte vi os for at uddele ”heltepakker” til alle frivillige i Rolfsted Idrætsforening.
En hurtig optælling gjorde at vi landede på 60 frivillige i RIF og derfra gik sponsorarbejdet i gang – hvad
kunne indholdet i en god heltepakke være og hvem
ville være med til at støtte op om vores ide?
Heldigvis synes både vores lokale Fakta og Brugs at
ideen var god, - så god så de gerne ville være med
i sponsoratet. De oplever selv til daglig hvad det vil
sige at hverdagens rutiner er under forandring på
baggrund af Covid-19, og derfor støtter de med glæde op om vores lokale indsats, der hylder de lokale
foreningshelte.
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Forsamlingsforbuddet sætter meget på pause, og vi
skal finde andre former at holde fast i fællesskabet
på, - og måske ligger der nogle gode opdagelser i at
vi bliver tvunget til at tænke anderledes, men lige
nu og her synes vi faktisk at vi har brug for at fejre
et stærkt foreningsfællesskab, der udleves gennem
alle vores frivillige, der står i forreste række i en tid
hvor det at mødes fysisk er udfordrende.
Heltepakkerne til alle de frivillige i RIF er tænkt
som et mentalt skulderklap, der afløser det rigtige
skulderklap vi ikke rigtig kan levere, nu hvor fysisk
berøring skal begrænses.
Vi håber, at heltepakkerne bliver godt modtaget af
alle de frivillige, der bidrager til at holde RIF kørende, og at pakken giver mod på at holde fast så vi
kommer godt og styrket gennem coronaperioden.

Rolfsted IF I Årets RIF´er

RIF-prisen 2020 gik til...

L

ouise Hofstedt Nielsen
– gymnastikinstruktør og ”blæksprutte” i RIF.

I år var det desværre ikke muligt at afholde sommerfest og uddele prisen ved denne lejelighed.
Så i stedet lykkedes det medlemmer af RIF-pris juryen, hovedbestyrelsen samt gymnastikudvalget, at
overraske Louise da hun var i dejligt selskab med de
søde børn og deres forældre på ”Fræs for rollinger”.
De var heldigvis helt med på at fejre prisen til deres
instruktør med juice og müslibarer.
kommer ud over rampen, og ikke mindst at det ser
super godt ud, og at vi af omverdenen bliver opfattet som ambitiøse.
Louise er også instruktør på holdet ”Fræs for rollinger” som er Louises hjertebarn. Det er et udtalt
ønske for hende, at holdet er med til at stimulerer
den gode relation mellem barn og voksen via kreativitet, sang og ikke mindst en spirende introduktion
til gymnastikkens verden. Louise er dygtig til at føre
sjove ideer ud i virkeligheden.
Louise modtog RIF-prisen fordi:
Hun er den person man går til, når man skal have
lavet en plakat, en grafik til Facebook eller hjemmesiden. Hun har på meget kompetent vis løftet
RIF Bladet fra et ordinært klubblad til i dag at have
et professionelt layout og form. Det er et blad man
læser når man får det i postkassen og det har været
stærkt medvirkende til en øget tilgang af sponsorer i
RIF de seneste par år.
Louise har også på lige fod med andre bidraget med
arbejdskraft til en række arrangementer i og omkring
RIF, og har været med i udvalget som sidste år
skabte nye fastlagte rammer for RIF Sommerfest,
og er i år med i udvalget, som arbejder med den 3.
udgave af Tarup-Davinde Løbet, hvor hun holder styr
på opgaver og tager sig af markedsføring via SoMe.
Louise er ikke på forsiden af RIF eller den man ser i
avisen, men hun er i den grad med til at løfte klubben, og i kulissen sørger hun for at mange ting

Udover at være en fantastisk instruktør, så er Louise
en dygtig tekstskriver og marketingmedarbejder,
hvilket gang på gang er kommet gymnastikafdelingen til gavn. Louises kompetencer er en kæmpe
støtte for gymnastikudvalget, og det faktum at hun
altid er os behjælpelig, betyder at Louise er en meget værdifuld person for gymnastikafdelingen i RIF.
Stort tillykke med prisen som årets RIF’er 2020.
Følgende var nomineret til RIF-prisen 2020:
Iben Bech - kunne ikke vælges, da hun har fået den
Henrik Skovsgaard - kunne ikke vælges, da han har fået den
Lykke Holtze
Lilli Søberg
Der skal også lyde en stor tak til de nominerede for
deres arbejde og engagement i RIF.
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Rolfsted IF I Sponsor

Sponsornetværket fik testet teorien
Skrevet af Henrik Skovsgaard, Medlem af Sponsorudvalget

”Nye” tiltag med at ”et sponsorat ikke
V ores
kun er en donation” men også fungerer

som et netværk har nu mere end 2 år på bagen.

Vi har pt. 17 virksomheder med, og der kommer
nye til hen af vejen.
Vi har som alle andre været ramt af forsamlingsforbud mm., og det er derfor kun blevet til
et enkelt netværksmøde afholdt her i sensommeren. Det blev afholdt i Rolfhallens lokaler, og
Kim Nyby fortalte om livet som kørelærer. Som
overraskelse havde han en specialudgave af en
teoriprøve med, så alle sponsorer lige blev testet i ,hvordan det nu lige er med standsning og
parkering på broer, hovedvej, buslomme, fortov
osv. osv. Lad os bare sige, det ikke var alle, der
lavede en fejlfri prøve.

Mødet blev også stedet, hvor SuperBrugsens
nye uddeler Troels blev præsenteret. Han har
heldigvis tænkt sig at fortsætte med samme
indstilling til samarbejde i lokalområdet som
den tidligere uddeler. Han er bl.a. indstillet på at
fortsætte med Omegnsvinen, som jo bekendt
giver RIF 5 kr. ved hvert køb. Køb den gerne til
jer selv eller brug den som en værtsgave, som
en hilsen fra vores lokalområde. Salget af vinen
har i år rundet 500 flasker og giver RIF 2500 kr.
En fed måde at støtte på – skål.
Vi har fået overrakt en check fra OK Benzin,
som var på godt 22.000 kr i år. OK valgte at øge
de indtjente 16.968 kr. med 30% som ekstra
støtte i denne Coronatid. Fantastisk. Skønt I
støtter RIF, når I tanker. Har I et OK-kort, ønsker
et kort eller bruger OK’s Tank og Betal app, er
det vigtigt, I får det sat op til at støtte RIF. Det
vil vi gerne hjælpe med, så henvend jer, hvis det
er – det er super gode sponsorkroner – og det
koster ikke jer noget.
Vil I allerede starte med at støtte i dag, så tag
et billede af jeres OK-kort og send det til mobil
5117 3735 eller mail sponsor@rolfsted-if.dk, så
klarer vi resten. Det koster ikke dig noget, men
du hjælper og støtter os i vores daglige arbejde
med at udvikle vores lokale idrætsforening.
RIF modtager også omkring 20.000 kr. hvert år
fra EnergiFyn, fordi I har tilmeldt jer sponsorordningen hos dem. Det er super vigtigt, I får jer
meldt på denne ordning. Det koster ikke noget,
og de fleste er nok hos EnergiFyn alligevel, og
så er det bare en form sag. Dette hjælper vi
også gerne med, men ellers er der formularer
ved indgangen til hallen. Husk, hvis I har flyttet
adresse, skal I tilmeldes igen.
Vi ser i sponsorudvalget og RIF frem til mange
flere hyggelige sponsorarrangementer, og I kan
som altid finde vores sponsorer her i RIF-bladet.
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Rolfsted IF I Sponsor

NaboGO!
Kør penge ind til Rolfsted IF. Lad os hjælpe
hinanden ved at køre sammen tiI og fra Rolfsted-Ferritslev. I kan nu også støtte RIF ved at
tilmelde jer NaboGo – download appen og lav
en pendlerprofil. Når vi 100 tilmeldte i år, får
RIF 10.000 kr. Herefter får RIF 20 kr. pr tur, I
tager via appen frem til juni 2021. Vær med til
at hjælpe miljøet, støtte dem der er afhængig
af busserne – f.eks. de unge, og støt RIF. Meld
jer til, opret jer, I forpligter jer ikke ud over det,
I selv synes. Pendlerprofil er både for dem, der
tilbyder ture, men også for dem der ønsker at
køre med. Download appen NaboGo og opret
din pendlerprofil.

VI TÆNKER
LANGSIGTET

LYKKEGAARD A/S
Vi er specialister i pumpeteknologi.
På vores fabrik på Fyn, har vi i mere
end 130 år udviklet og produceret
pumpeløsninger, til markeder med
behov for effektiv transport af store
vandmængder, fx. recirkulering

BÆREDYGTIGE
PUMPELØSNINGER

og rensning af vand i akvakultur,
afvanding af åbent land, klimasikring,
naturgenopretning, og håndtering af

Ønsker du driftssikkerhed og høj oppetid?
Vi garanterer optimal ydelse og virkningsgrad,
et lavt energiforbrug – og stabile pumper,

spildevand i industrien.

der holder i rigtig mange år.

rådgivning i et projekt, er du

Hvis du har brug for vores
velkommen til at kontakte os.

+45 65 98 13 16 · WWW.LYKKEGAARD-AS.DK · LM@LYKKEGAARD-AS.DK
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Rolfsted IF I Fodbold

Fodbold og fællesskab - på afstand
Skrevet af Mads Sahl, Formand for Fodboldudvalget

V

i havde det hele klar til de nye børnehold. Nye
træningsredskaber og en håndfuld spændte
og engagerede trænere – vi manglede blot børnene! Men så kom corona, og Mette lukkede landet
ned… ØV! Tålmodigheden blev sat på prøve henover
foråret 2020.
Da vi endelig fik grønt lys til at starte fodbold op,
var vi spændte på, om der overhovedet kom nogen
børn. Onsdag den 27. maj skinnede solen, boldene
var pumpet, håndspritten stod klar, og banerne var
ny-opstreget. Kl. 16.30 summede banerne af liv, grin
og aktivitet. Vi kunne ånde lettet op og nyde synet af
de mange børn og forældre, som var mødt op til den
første træning. DET VAR SÅ FEDT!
Igennem sæsonen har vi fået sparring af DBU Fyn.
Niels fra DBU Fyn har stået på sidelinjen og givet
gode råd og ideer. Han har sendt jer trænere store
roser for jeres engagement, tålmodighed og opfindsomhed. Vi skylder jer trænere en stor tak – uden jer
ingen fodboldtræning.
Inden vi gik på sommerferie, holdt vi traditionen tro
fælles afslutning med grill og medbragte tæpper og
madkurve. I år med afstand og med sprit. Vi synes,
at det vigtigt, at vi holder fast i fællesskabet – også
selvom det er med afstand.

Vi er klar igen til foråret
Udendørssæsonen er stoppet for i år, og det betyder, at mange af børneholdene holder pause indtil
foråret 2021. Vi håber, at vi ser gamle som nye spillere, når vi igen starter træningen op. Hold øje med
vores FB-side og RIF’s hjemmeside.
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Kan du undvære en time foran skærmen….?
Vi har nogle super kompetente og engagerede
trænere, som gør et fantastisk stykke arbejde. Men
som alle andre foreninger, kunne vi godt bruge et
par ekstra trænere.
Men hvad kræver det så at være træner? To ting:
tid og lyst. Du behøver ikke vide noget om fodbold
– det er faktisk de færreste af os trænere, som gør
det (Men sig det ikke til børnene...). Men kan du
afsætte en time hver onsdag kl. 16.30-17.30, så garanterer vi for, at din tid bliver omsat til børnelatter,
krammere, store aha-oplevelser for drenge og piger
og ”DET-ER-MIN-FODBOLDTRÆNER-hilsner” oppe
i Fakta…
Udvalget hjælper gerne med det praktiske, så du
ikke står alene. Vi tilbyder selvfølgelig også et begyndertræner-kursus (UEFA) til dig, hvis du har lyst.
Fodbold er så meget mere end bold…
FC Fællesskab
FC Fællesskab er kommet godt fra start med knap
15 spillere. Det er øvede som helt uerfarne, som
hver torsdag aften møder op og spiller fodbold. Det
er et hold, hvor det sociale er i fokus – derfor slutter
træningen også af med fællesbad (når corona igen
tillader det), øl (det sætter corona ikke en stopper
for) og røverhistorier. Kan du undvære sofaen torsdag aften, så kom op og spil med os.

OB70
Fra tidligt forår til sidst på efteråret spiller klubbens
oldboyshold fodbold, og de deltager i OB70 regi,
som er et stort fynsk alternativ til DBU. OB70 har
præcis som RIF eksisteret i 50 år, og det endda med
den samme formand, meget imponerende.
Holdet deltager i turneringen for 7-mandshold, hvor
der stilles lidt større krav til teknik, kondition og taktik end tilfældet er på 11-mands banen.
Man skal formelt være fyldt 38 år for at kunne spille
på holdet, men reglerne tillader 3 spiller på ned til
35 år.

i år vender skuden, og vi vinder mere end vi taber,
og det bliver også sådan næste sæson.
Sæsonen er nu slut, og så går vi ind i hallen, hvor
vi spiller hver tirsdag aften, og her får vi selskab af
lokale spillere fra HERIF (damefodbold i Herrested).
Teknik og kondition er dermed klar til næste forår,
når vi igen skal på græs og vinde en masse kampe.
Kontakt udvalget
Er du til græs på knæene, albuehilsner og høj puls,
men mangler et hold - så tøv ikke med at tage fat i
os. Du kan fange formand Mads Sahl på 71904027.

I år har turneringen været meget påvirket af Covid-19, og en kompakt turnering er netop lukket ned
en runde før tid, da restriktionerne ikke gjorde det
muligt at fortsætte.
Vores hold i klubben spiller altid for at vinde kampene, men det sker ikke så tit som vi kunne ønske os.
Uanset resultatet, så står den som regel på grillpølser, røverhistorier og lidt kolde drikkevarer efter
hjemmekampene, og fokus er generelt på glæden
ved fodbold og nogle sjove timer sammen. Vi holder
fortsat hovedet højt, og før hver sæson tænker vi, at
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Rolfsted IF I Motion

Håndbold i RIF anno 2020
Skrevet af Per Thyssen, Formand for Håndbold

N

år man kigger på håndbold i RIF for sæsonen
2020-2021, så har vi igen et godt stort hold
med U6/U8 børn, hvilket er ovenud glædeligt. Der
kommer ca. 15 børn hver torsdag og træner hos
Klaus + de 4 hjælpetrænere, vi har lånt fra U15holdet. Der er altid godt gang i den med 15 børn,
15 hoppende bolde og 3 trænere, der er i gang på
samme tid.
Allerede nu kan vi se, at når de børn, som hører til
U8 på holdet, til næste sommer rykker op til U9, så
kommer vi nok til at mangle børn. Dvs. at hvis I har
børn i årgangen 2012, så er det et rigtig godt tidspunkt at få dem startet op, så vi også kan få et helt
hold i næste sæson. Prik også gerne til børnenes
kammerater om de ikke skal med op og træne.
U6/U8-holdet (årgangene 2012- 2014) træner torsdag fra 16:30-17:30. Bare mød op omklædt 5 min.
før holdstart.

På vores U15-pigehold har vi i denne sæson udskiftet trænerteamet. Nu har Jesper Degnemark Larsen
og Sanni Lindegård overtaget roret og sætter den
nye kurs for holdet. Jesper og Sanni er begge erfarne håndboldspillere, og er startet med friske kræfter.
U15-holdet består i år af 10 piger, som efterhånden
kender hinanden rigtig godt. De er ved at være et
godt og sammentømret hold. De har på nuværende tidspunkt spillet 2 træningskampe og en kamp i
kampprogrammet - vundet 2 og tabt 1.
Selv om det er et hold, som har spillet sammen i
mange år, så vil de utrolig gerne have nye med på
holdet. Så er du årgang 2005 eller 2006 og har du
lyst til at spille håndbold i RIF, så mød op i hallen
tirsdag eller torsdag kl. 17:30. Begge dage trænes
der indtil 19:30.
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Ved sæsonstart i år og indtil efterårsferien, startede vi igen five-a-side op for voksne, men desværre
uden den store succes. Sidste år var vi mellem 8 og
18 til at spille, men i denne sæson har vi maksimalt
været 4. Det er lige lidt nok. Der skal være omkring
10 (five-a-site = fem på hver side) hver gang. Derfor
bliver vi desværre nødt til foreløbigt at lukke ned for
aktiviteten. Hvis der er interesse efter nytår, starter
vi op igen. Hold øje med Rolfsted IF på Facebook.
I håndboldudvalget er vi pt. 3 mand. Vi ved allerede
nu, at 2 af os med stor sandsynligvis stopper efter
denne sæson, da vores børn skal på efterskole.
Derfor mangler vi nogle, der vil deltage i udvalgsarbejdet. Det vil være hensigtsmæssigt med 2-3 nye
i udvalget, som vi så kan nå at lære op. Hvis vi igen
skal opleve søndage i Rolfhallen, hvor der er håndbold fra morgen til aften, så skal vi have fat i børnene som små for at bygge håndboldafdelingen op fra
bunden igen. Der ligger et langt sejt træk med af få
skubbet håndbold i gang igen i RIF. Brænder du for
håndbold, og vil du gerne være med i udvalget, så
tag fat i undertegnede på haandbold@rolfsted-if.dk
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SKAL DER FIBERNET TIL
FERRITSLEV-ROLFSTED?
Bestil nu på www.energifyn.dk/ferritslev-rolfsted

Tilbuddet indeholder GRATIS etablering til
din husstand, til Danmarks bedste internet. Ingen binding.
Samtidig fremtidssikrer du dit hjem og
er med til at gøre dit lokalområde både
mere attraktivt og driftigt.
Bestil allerede nu på
www.energifyn.dk/ferritslev-rolfsted

ETABLERINGEN
KOSTER KR.

0,-

INGEN BINDING
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Tarup-Davinde Løbet gik imod strømmen
Skrevet af Louise Hofstedt Nielsen, Medarrrangør af Tarup-Davinde Løbet

D

et seneste halve år har arrangørerne af diverse
motionsløb sammen med en lang række andre
aktiviteter været nødsaget til at aflyse de planlagte
løb, og det har i hele landet betydet, at man måtte
skuffe en masse forventningsfulde løbere.
Sådan gik det dog ikke løberne til årets Tarup-Davinde Løb. Løbet afholdes hvert år den første søndag i
september og foregår i den smukke natur omkring
Tarup-Davinde sydøst for Odense.

Det var dog tydeligt at mærke på de fremmødte
løbere, at de savnede det at løbe sammen med
andre og samtidig løbe om kap med modstandere
man kunne se, og ikke blot virtuelle modstandere.
Løbere er sociale mennesker, og der har været et
stort afsavn.
Stævneplads var som en transitterminal
Normalt bruger vi en masse energi på at indrette
stævnepladsen, så den indbyder til, at folk - både

Vi valgte at gå den anden vej, og altså holde fast og
tage udfordringen op, og forsøgte på bedste vis at
få løbet passet ind i de mange regler, restriktioner
og generelle benspænd.
Derfor kunne man søndag formiddag den 6. september se en masse - men dog i begrænset omfang
- glade og forventningsfulde løbere på skift møde
ind til stævnepladsen ikke langt fra Davinde Sø. Her
blev de holdt adskilt i mindre grupperinger, og de
blev mødt med handsker, sprit og mundbind, som jo
ellers normalt ikke hører til ved løbearrangementer.

Hos danbolig Ringe
sælger vi 32% gennem
vores køberkartotek.
Tilmeld dig gratis vores køberkartotek, så
kontakter vi dig inden din drømmebolig kommer på
markedet!
Kontakt os på 7023 1717 for at høre
nærmere eller kig forbi butikken.
Stationsvej 15, 5750 Ringe
danbolig.dk/ringe
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Rolfsted IF I Tarup-Davinde Løbet

Vinderne af Tarup-Davinde Løbet 2020

Karla Dyrhauge var den
første pige til at komme i
mål på de 3 km, hvilket hun
gjorde i tiden 19.03 min.

Tobias Wihan var igen i år
hurtigste dreng den korte
distance, og han kom i mål i
tiden 14.52 min. på de 3 km.

Kamilla-My Bak Madsen var
hurtigste pige på de 5 km i tiden 22.41 min. Hun var også
hurtigere end den hurtigste
kvinde på distancen.

Jonas Wihan blev som sidste
år første dreng på sin rute,
nemlig de 5 km. Han kom ind
i tiden 21.25 min.

I tiden 26.30 min. var
Helene B. Konner første kvindelige løber over stregen på
de 5 km, og hun satte tilmed
ny rekord på distancen for
kvinder.

Steffen Massaro brugte kun
17.19 min. på de 5 km, og
satte dermed ny rekord som
hurtigste mandlige løber på
distancen.

Den hurtigste kvinde på den
meget kuperede 10 km. var
i år Louise Aagaard Hansen,
som løb i tiden 46,12 min. kun 1 sekund fra at tangere
rekorden fra 2019.

Hurtigste mand på de 10 km
blev i år Christian Schønberg
i tiden 35,34 min. Han slog
Steffens Massaros rekord fra
2018 med hele 54 sekunder.
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løbere og tilskuere - slår sig ned før og efter løbeturen. Der bliver opfordret til, at tilskuere møder op og
klapper, når løberne løber afsted og i mål. I år var
alt modsat, og stævnepladsen var forvandlet til en
transitterminal, som man kender det fra lufthavnen,
hvor folk skulle komme umiddelbart før deres tur og
gerne forlade den hurtigt efter de kom i mål igen.
Vinderne kunne derfor ikke fejres på samme måde,
og alt i alt var det noget helt andet end normalen.
Vi holdt dog fast i at tage udfordringen op, og rigtigt
mange løbere var os taknemmelige, og gav udtryk
for glæden over at kunne løbe motionsløb igen.
Intet løb uden frivillige
Som med alle de ting der arrangeres i foreningens
regi, så kan det ikke lade sig gøre uden de mange
frivillige, der gang på gang stiller op og gør en kæmpe indsats. Vi sætter stor pris på den hjælp, der var
under afviklingen af løbet, hvad enten man delte
numre ud eller viste vej ude på ruten. Så en stor tak
til alle frivillige - vi håber, I har lyst igen i 2021.

Og vi nåede det hele på målstregen, for blot få dage
efter løbets afvikling kom der nye restriktioner.
Crossløb
Vi gik også med ønsker og planer om at åbne op for
en lillesøster til Tarup-Davinde Løbet. Mere bestemt
en lille crossserie besstående af 3 små løb (Søndagssyre, Søndagssved og Søndagssjov) i et enklere
setup med en kort og lang rute henover vinteren.
Lidt i stil med de crossløb som DGI arrangerer. Men
igen må vi se os slået hjem af corona. Vi håber dog
fortsat at kunne afvikle dem på sigt.
2021
Fyns måske smukkeste motionsløb finder sted næste gang den 5. september 2021 – forhåbentlig under mere normale forhold. Så sæt X allerede nu.

JULEFROKOST
Stor tak til sponsorer
Igen i år kunne vi trække lod om fine sponsorpræmier blandt de tilmeldte. Derudover hjalp en række
sponsorer med frugt, præmier, toiletvogn og meget
mere.

Om det var besværligt og bøvlet?
Det var det helt sikkert, men den glæde, vi så blandt
løberne, opvejede fuldt ud det hele, og vi glæder os
til at se dem alle og mange flere næste år igen. For
vi er helt sikre på, at vi i år så løbere, som normalt
Menikke ville have fundet vores vej, og mon ikke de er
vi ve blevet lige så forelsket i vores dejlige naturnder
st område.
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Fjerboldene flyver atter
Skrevet af Henrik Skovsgaard, Træner og formand for Badminton

D

en skønne lyd af en fjerbold der rammer ketcher strengene og flyver gennem luften fylder
igen hallen – og det er skønt. Vi har ca. 30 nye spillere i år, der ikke tidligere har spillet badminton i RIF.

plads til alle niveauer og hvor 3. halvleg også er vigtig og ofte byder på drikke og kage. Det er virkelig
dejligt, at disse årgange har fundet vejen til Rolfhallen og vi håber det kan vokse og fortsætte.

Vi er kommet rigtig godt i gang med sæsonen og
hilser 2 nye tiltag velkomne. Mandag 17:30-19:00 er
der Fleksifjer. Voksne der ønsker badminton for sjov,
motion og for hyggens skyld på et fleksibelt plan.
Det betyder, er der en dag man ikke kan komme, så
behøves man ikke finde afløser, da der er andre at
spille med, og altså mere fleksibelt end f.eks. 4 der
lejer en bane. Fleksifjer er kommet rigtig godt fra
start hvor der lige nu er 12 deltagere. På Fleksifjer
holdet er der også mulighed for at få lidt træning,
øve et par slag eller andet hvis man ønsker det. Det
er måske ganske små detaljer, der kan gøre at jeres
badminton oplevelse bliver så meget større.

Motionisterne onsdag aften kl. 19 kører ligeledes
derudaf. Nye er kommet til og sammen med de
rutinerede bliver der her hygget og svedt godt i den
1½ time de fylder hallen.

Det andet nye tiltag i år er torsdag aften 20:30-22:00
hvor de unge i og omkring start-20’erne fylder hallen
med sjov, grin, musik og hygge badminton. Der er
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Ungdom har fået tilgang af 8 nye børn i år – fantastisk. Dejligt at se de allerede tidligt oplever glæden
ved motion og specielt badminton. Nicoline og
Henrik Skovsgaard deles om træningerne mandage
og onsdage. Der er fortsat god plads til 6.-8. klasse
årgange.
Vores banelejere, er vi også rigtig glade for. Mange
kommer år efter år, samme bane, samme medspillere osv. Det er vi rigtig glade for. I år har vi fået endnu flere der lejer baner, så det er bare ekstra dejligt.

Rolfsted IF I Badminton

Pay and Play
Vi har enkelte ledige timer i skrivende stund, og
dem vil vi gerne udbyde som Pay and Play som vi
startede på sidste år. Det vil sige, I har mulighed for
at spille når der er en ledig bane og betale per gang.
Vi åbner op for pay-and-play ordning, så man kan
tage i hallen og spille på en bane i 1 time for 50 kr.
per bane. Altså uden at binde sig for hele sæsonen.
Det foregår ved at:
1. Man tager i hallen og ser om der er en ledig
bane
2. Man sender 50kr på MobilePay til Kirsten Hansen på 60 85 39 37
3. Man spiller en time og hygger sig

Tiltaget kan pt. benyttes på:
Mandage:
		
Mandage:
Onsdage:
Onsdage:
Onsdage:

bane 4 mellem kl. 19 -20, kl. 20-21,
kl. 21 – 22
bane 5 mellem kl. 20:30 -21:30
bane 1 mellem kl. 18 – 19
bane 3 mellem kl. 20 – 21
bane 2 mellem kl. 20:30 -21:30

Følg med på Facebook for ændringer
HUSK Badminton er en individuel sport – men med
masser af fællesskab og social indspark. Kom og
oplev glæden ved at spille.
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MOTIONSCENTERET GENNEM 21 ÅR
Skrevet af Karsten Therkildsen, Medlem af Motionsudvalget

”Evnen øves, viljen spændes, kraften prøves så det
kendes – du vil frem til noget godt”.
Disse ord står skrevet på kampe- og mindestenen
opstillet i 1935 i Ferritslev Bypark, også kendt som
den gamle sportsplads i forbindelse med indvielsen
og ibrugtagningen af den af frivillige anlagte plads.

at der i november 2000 var 100 aktive medlemmer,
og at man til fulde havde fået bekræftet, at centeret
havde sin berettigelse.

Ordene taler også til os i dag. Hver gang et RIF-medlem går ind i motionscenteret og bruger sin krop, er
det for at komme frem til noget godt – både fysisk
og psykisk.
I dette jubilæumsår er det på sin plads at fortælle
lidt om motionscenterets historie, da mange nye
brugere er kommet til siden starten i 1999. De to
billeder i denne artikel hører til historien. De fortæller om fortid, nutid og fremtid.
Som i så mange andre tilfælde startede det hele
med, at lokale RIF-ere aflæste et behov og tog et
initiativ. Den primære tovholder var Arne Andersen
(Ferritslev Blik&Vand), hvis navn absolut bør nævnes
i denne sammenhæng. Ligeledes skal også nævnes
Knud Knudsen (Rolfsted, tidl. borgmester i Årslev
Kommune ), da han var den første formand for udvalget, der tegnede RIF-motionscenter.
Den 23. januar kl. 15.00 var der åbningsreception i
den røde barak mellem skolen og hallen. I barakken
var det ene lokale blevet indrettet med styrketrænende maskiner og redskaber. RIF’s støtteforening
havde bidraget med kr 300.000 til klargøring og
indretning af de to lokaler i barakken. I en kort periode delte man det senere kredsløbslokale med RIF’s
Motionscykelklub. Af et mødereferat fremgår det,

ømrermester

Årene går, og det aktive medlemstal stiger roligt.
Der blev gjort meget ud af at få uddannet instruktører og få disse ind i en fast vagtplan. I 2009 var der 8
instruktører til rådighed. I et referat dateret 17.04.08
fra møde i daværende motionsudvalg fremgår det,
at man allerede dengang havde tanker og overvejelser om at udbygge centeret eller flytte det til hallen,
da behovet for bedre lokalemæssige rammer blev
tydeligere og tydeligere. Den gamle røde barakbygning var fra slut 60-erne og efterhånden meget nedslidt. Oprindelig blev barakken bygget til Rolfsted
Skoles børnehaveklasse(r), men nåede også at blive
brugt som lokaler for skolens metal- og træsløjdundervisning, samt i en årrække at tjene som bibliotek,
for til sidst at slutte sit aktive ”barakliv” som motionscenter. Inden længe bliver barakken revet
ned og derefter vil kun erindringen og historien
holde den i live.

Jesper immermann
40 29 69 40
Alt i tømrer- og snedkerarbejde
Skovvej 1
5550 Langeskov
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timmermann@pc.dk

Vi skylder en stor tak til de motionsudvalg og
frivillige, der vedholdende gennem årene arbejdede med at få centeret flyttet til hallen. I dag er
det en fornøjelse fra Ørbækvejen at se vinduerne med RIF-motionscenter påskrevet. Et betydningsfuldt lokalt aktiv præsenterer sig flot i disse
vinduer og aktiviteten bag dem.

I februar 2017 startede halinspektøren, Per Rasmussen, rengøringen i det nye center, hvorefter det
kunne tages i brug . 8. april 2018 var der åbent hus
og præsentation i forbindelse med hallens jubilæum, og kr. 400.000 var brugt på at gøre centeret
endeligt klar. Ved udgangen af 2018 var det aktive
medlemstal oppe på 230 – langt over forventet. I
løbet af forårsmånederne 2019 blev det tydeligt, at
et nyt motionsudvalg var nødvendigt, og dette kom
på plads i juni 2019, og er det i dag fungerende.
Daglig drift af motionscenteret kræver hele tiden
opmærksomhed og indsats fra udvalget.Vi glæder
os over det gode samarbejde med halinspektøren
og RIF’s hovedbestyrelse. Vi glæder os også over de
6 frivillige ”rengøringsmedlemmer”, der holder vores
maskiner og redskaber i fineste stand. Centeret har
ry for at være særdeles rent og velholdt.
Allermest glæder vi os over medlemmernes positive
brug af centeret og den kultur og det sociale liv, der
er skabt i og omkring centeret.

Motionshockey

Skrevet af Peter Stausholm, Medarrangør af Hockey

Motions hockey er for alle der har lyst til at få sved
på panden i et højt tempo. Alle kan være med uanset alder, køn og niveau. Vi spiller for motionen og
ikke mindst hyggens skyld.
Så har du mod på at prøve, så kig forbi Rolfhallen
tirsdag kl 20.00 – 21.00.
Tag også gerne din nabo, ven eller kollega med – jo
flere vi er jo sjovere bliver det.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Peter Stausholm på mail: lp@stau.dk
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Rolfsted IF I Tennis

Tennisbanerne lukkes af for vinteren
Skrevet af Carsten Degnemark, Formand og træner i Tennis

I

skrivende stund, så har efteråret meldt sin
ankomst, urerne er blevet stillet tilbage, mange
stiller havemøblerne tilbage, og i tennisafdelingen
gøres banerne klar til at være lukket det næste halve
års tid.
Vejret har generelt været godt til tennis i 2020, solen
har været fremme i mange timer, og nedbøren har i
lange perioder holdt sig væk. Desværre har det stadig været let at finde ledige tider til at spille tennis,
selvom medlemstallet næsten blev fordoblet.
Kunne vi fortsætte med at fordoble medlemstallet
de næste par sæsoner, så begynder det at se fornuftigt ud, og så kan vi måske holde græs og ukrudt
nede ved at banerne bliver brugt, og vi kan undgå at
skulle bruge knofedt og hakkejern til dette.
Vi håber derfor at endnu flere får lyst til at bruge de
to tennisbaner, når foråret melder sin ankomst, så
man kan kombinere muligheden for at få lidt motion,
frisk luft og socialt samvær.
Skulle du have lyst til at spille, men ikke lige har en
at spille med, så prøv at skrive til tennisafdelingen,
så kan vi prøve at arrangere nogle aftener eller timer
i nogle weekender, hvor man kan komme og prøve
at spille og måske finde sig en eller flere at spille
fast med.
Mette Bisgaard har haft en god håndfuld spillere i
den netop færdigspillede sæson. Mette vil gerne
fortsætte som træner i 2021, det er rigtig dejligt og
tak for indsatsen i 2020.
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Nogle enkelte spillere har spillet nogle sæsoner. For
at de fortsat kan udvikle sig, vil Mette meget gerne
have en trænerkollega, der kan hjælpe med at løfte
spillerne yderligere. Måske er det dig, tøv ikke med
at skrive eller ringe!!
Ønskeseddel for 2021
Vi håber ,at der er en eller flere, der kunne have
lyst til at hjælpe med at træne de unge spillere, og
gerne at der er endnu flere unge der har lyst til at
spille tennis.
Vi vil selvfølgelig gerne have fordoblet medlemstallet endnu engang...
Når foråret kommer, så håber vi på samme store
opbakning og hjælp som i foråret til at gøre banerne
klar til kamp igen
Så tak for den overståede sæson, håber vi ses i
2021.

Rolfsted IF I Rolfhallen

Nye lokaler i Rolfhallen
Skrevet af Per Rasmussen, Halinspektør i Rolfhallen

R

olfhallens nye opholdsrum, som er for alle, der
dyrker idræt eller kommer i Rolfhallen i anden
anledning, er nu færdigt og taget i brug.

der er modtaget støtte fra Rolfhallens aktivitetsudvalg til indkøb af nyt kølerrum, ny ovn samt andre
ting i forbindelse med projektet.

Rummet er som udgangspunkt åbent og må benyttes fra kl. 8-22 alle ugens dage.

Rolfhallen er meget taknemmelig for de forskellige
organisationers velvillige støtte og opbakning til
projektet som ikke kunne være gennemført uden
denne støtte.

Det er meget vigtigt, at all der benytter rummet,
rydder op efter sig. På køkkenbordet ligger der et
par klude til at aftørre borde efter brug, og affald
smides i affaldskurven, således at lokalet hele tiden
fremstår pænt og indbydende. Der vil inden for 1-2
måneder blive møbleret med helt nye møbler, ligesom der vil blive opsat en kaffemaskine til brug via
Mobilepay.
Det er blevet muligt for Rolfhallen at udføre denne
ombygning takket være støtte fra Entreprenør Marius Pedersens fond og Faaborg-Midtfyn Kommunes
moderniseringspulje for haller i kommunen.
Herudover har projektet modtaget støtte fra Rolfsted Transformerfond til indkøb af nyt inventar, og

Rolfhallen har nu fået en bedre wifi-dækning i hele
hallens område, og der er opsat information om
netværket i hallen, som man er velkommen til at
benytte i hal og lokaler.
I løbet af december måned vil der blive monteret en
højere dør ved indgangen til det store selskabslokale, således at gymnastikken bedre kan få redskaber
ind og ud af lokalet.
Dette er blevet muligt ved, at Iben Bech har ansøgt
DGI Fyn om støtte til dette formål og har fået tilsagn
om støtte til udførelse af projektet.
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BESØG DEN NYE WEBSHOP
PÅ ROLFSTED-IF.DK
Hovedbestyrelsen er stolte af endelig at kunne præsentere den nye webshop på Rolfsted-if.dk.
Her finder du lækkert sportstøj i den kendte røde RIF-farve.
Der er lækkert tøj til både børn og
voksne.
Så tag et kig ind på Rolfsted-if.dk.
Du finder webshoppen til højre på
hjemmesiden.
Brugernavn: ROLFSTEDIF
Password: ROLFSTEDIF

KONTAKTPERSONER I ROLFSTED IDRÆTSFORENING
Hovedbestyrelsen
Camilla Hansen
Tlf. 4018 0977
formand@rolfsted-if.dk

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

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

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

Tennis
Carsten Degnemark Larsen
Tlf. 3017 5432
tennis@rolfsted-if.dk

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

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

Motionscenter
Mogens Hansen
Tlf. 2155 0838
motion@rolfsted-if.dk

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

Fodbold
Mads Sahl Petersen
Tlf. 7190 4027
fodbold@rolfsted-if.dk

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

Rolfhallen
Tlf. 6598 1234

Håndbold
Per Thyssen
Tlf. 2213 6613
håndbold@rolfsted-if.dk

Sponsorudvalget
Henrik Skovsgaard
Tlf. 5117 3735
sponsor@rolfsted-if.dk
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