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RGIF Bestyrelse:
Frank Kristoffersen (fmd)
Bo Larsen (nstf)
Per U Nielsen
Rie Lykke

5242 3032
2639 5206
6166 5188
2092 0139

Gymnastikudvalg:
Rie Lykke (fmd) (bestr)
Jane Bøjlesen

2092 0239
4085 7475

Badmintonudvalg:
Carsten Andersen
Timo Lysegaard
Per U. Nielsen (bestr)

2383 2060
2081 0716
6166 5188

Tennisudvalg:
Georg Hedager (fmd)
Per U Nielsen (bestr)
Hans Henrik Bager

5036 6175
6166 5188
2014 4057

RGIF Ungdomfodbold:
Helle Karlsmose (fmd)
Henrik Vestergård
Lars Lindstrøm
Dorthe Friss
Klaus Pedersen (bestr)
Mette Kusk

5058 9031
40685679
6062 4212
2679 1975
2360 6787
2870 5373

Aktiv Senior:
Agnete Pedersen
Dart:
Bo Larsen (fmd)
Webmaster:
Per U Nielsen

7568 5315

2639 5206

Rårup Motionscenter:
Christian Rasmussen
Carsten Andersen
Frank Kristoffersen (bestr)

2890 2962
6116 8442
5242 3032

Rårupsognegård:
Udlejning
Teddy Bovien (fmd)
Lars Smedemann Beck(nstf)

2567 7976
2811 4499
6046 4889

Rårup og omegnslokalråd:
Per U. Nielsen

6166 5188

DeBlå Spejdere Rårup:
Lone Hansen

2511 3343

Rårup Jagtforening:
Peder Jensen

4114 4860

Rårup Vandværk:

70227130

Rårup Hallen:
Hans F. Pedersen (fmd)
Christian Rasmussen (halbestyrer)

2284 6768
2890 2962

Bjerre Herreds Havekreds:
Kirsten Mortensen

7568 7755

Lokalarkivet:
Janni Møller

4050 1537

Facebook:
JaneBøjlesen

4085 7475

6166 5188
RGIF.DK

OLYMPIA
Medlemsblad for Rårup Gymnastik – og Idrætsforening
Udgives i 750 eksemplarer
Husstands omdeles i Rårup og omegn.
Er man medlem af RGIF, men ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver
husstandsomdelt, kan man få bladet tilsendt, ved henvendelse til Klaus
Pedersen på nedenstående tlf.nr. eller mail.
Bladet udkommer 4 gange om året –April - Juni - August - November

Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før.
Redaktion & annoncer: Karen Marie Sørensen
Tlf: 41 40 91 13 –
mail: kms.smedegade@gmail.com
Regnskab:

Klaus Pedersen, Neptunvej 6 8700 Horsens
Tlf:2360 6787
mail: klauspp6@gmail.com

Så er vi kommet godt i gang med at bruge vores Facebook side.
Her vil vi lave opslag om:
Hvad der sker i klubben.
Træningstider
Hvad der sker i de forskellige sportsgrene.
Ja alt hvad der har med klubben at gøre.

Rårup Gymnastik og Idræts Forening

Ss

Badminton-stævne i Rårup-hallen.

Lørdag d. 17. marts, blev der afholdt badminton-stævne i
Rårup.
Det var et DGI-begynderstævne, med i alt 46 tilmeldte U9, U11,
U13 & U15 spillere, fra henholdsvis Bramdrupdam, Daugaard,
Hammel, Horsens, Hover, Kolding, Lindved, Lund, Ribe, Skjold,
Tørring, Vamdrup, heraf 11 lokale spillere fra RGIF.
Det var en forrygende lørdag med 90 arrangerede kampe,
og en masse gode sejre, til RGIF.
Tak til de lokale der kiggede forbi Rårup-Hallen, for at vise deres
opbakning.
Badmintonudvalget

VELKOMMEN
til forårs sæsonen i
Rårup GIF udendørsfodbold 2018
Træningstider:

Onsdagekl. 16.45 -17.30 i Rårup Start 4. april
U6+U7mix (børnehavebørn og 0. klasse)
Træner: Lars og Henrik Vestergaard
Onsdage kl. 16.45-18.00 i RårupStart4. april
U8+U9+U10Piger (1. klasse,2 klasse, og 3.- 5. klasse piger)
Træner: Carsten Pedersen, Brian Nielsen og Helle Karlsmose
Mandage og torsdage kl. 16.45 -18.15 i Stenderup, Stouby, Hornsyld og Rårup. (1 uge
hvert sted) Start 9.april
U10 Drenge (3. klasse drenge)
Træner: Torsten Bachmann, Patrick Lindby, Allan og 2 x Thomas.
Mandage og onsdage kl. 16.30 -18.30 i Hornsyld Start 4. april
U11 + U12Drenge (4. klasse, 5. klasse drenge)
Træner: Kenneth Ivanhoe, Jesper Hylle og Flemming Bjerregaard.
Mandage i Stenderup& Torsdage i Rårup kl. 17.30-19.00 start 5. april
U13 (6. klasse)
Træner: Jens Olsen, Lars, Morten Benn og Jacob Christiansen
Spørgsmål vedr. træning, stævner og holdkampe kan rettes til Henrik Vestergaard på tlf.
40685679 eller hv@c.dk
Der vil blive åbnet for tilmelding og betaling på hjemmesiden, så I kan gå ind og tilmelde
jer midt i august. Nye spillere må selvfølgelig gerne vente til de har været der nogle
gange og man er sikker på man vil deltage.

Med sportslig hilsen
Trænere og udvalg i Rårup GIF

Dansk VentilationsTeknik A/S
Tlf.31124413

Frisk luft til private og erhverv, samt salg af filter over nettet

www.dvt.as

Senior/oldboys
Jeg har snakket med nogle stykker om at forsøge at starte et 7 mands
senior/oldboys hold op i Rårup.
Det skal nu forsøges!! Idrætsforeningen har givet grønt lys til et hold og udstyr
mm.
Meld meget gerne tilbage hvis du er interesseret eller kender nogle der er det. Vi
er pt. Ca. 12-14 spillere
Der er tilmeldt et hold til turneringen.Som udgangspunkt vil vi kun spille kampe,
men er der tilslutning og ønske om det, kan vi evt. også lave træningsaftener.
Ser frem til at høre fra Jer.
Med venlig hilsen
Kenneth Jønsson
Tlf. 28718638

Rårup Amatør Scene
- Vi er helt til grin Bjerre Herreds Amatørscene BAS, har skiftet navn til Rårup
Amatør Scene RAS.
Mange i Rårup og omegn kan sikkert huske BAS, en forening som spillede Revy og tog ud
og optrådte til forskellige arrangementer på plejehjem, byfester, firmafester m.m.
Aktiviteterne i BAS har været faldende de sidste år, og der har stort set ikke været nogen
medlemmer.
Derfor skulle der træffes en beslutning i november 2017, om foreningen skulle nedlægges.
Heldigvis gik det ikke så galt, vi var tre “gamle basser”, der blev enige om, at få pustet nyt
liv i foreningen.
Vi blev valgt på en ordinær generalforsamling mandag d. 29. januar 2018, her besluttede
man, at give foreningen det nye navn Rårup Amatør Scene i daglig tale RAS.
Vi befinder os stadig i huset på Bakkedalsvej 25, ved siden af børnehaven.
Så nu mangler vi bare en masse nye medlemmer, fra Rårup og omegn. De første har
meldt sig. Vi har brug for både børn og voksne, der er revy og teater interesserede og ikke
mindst tossede. Men også frivillige personer, der kan være interesserede i at hjælpe med
rent praktisk, at skabe en forestilling/revy på benene.
Det kan være, bygge scene, skrive tekster, lave/skaffe rekvisitter, sy kostumer, sminke,
lave kaffe, bage en kage, stå i bar, kan lave lyd og lys, spille musik, være sufflør listen er
lang…….
Vi har nogle ideer til hvad vi sammen kan skabe af teater og revy liv for Rårup og omegn,
og dermed blive en del af de kulturelle tilbud der i forvejen er.
Vi forestiller os at man i RAS:
Kan mødes i forskellige:Workshops eks. Dramalege for børn, teatersminke,
tekstskrivning m.m.
Opfører en teaterforestilling for hele familien.
Laver en lokal revy.
Laver grupper, der kan tage ud og optræde til arrangementer og fester.
(Vi er allerede en lille gruppe, som skal ud at optræde i Nim 9. juni)

Rårup Amatør Scene
- Vi er helt til grin Der har været afholdt et informationsmøde, men vi vil afholder et igen,
Mandag 9. april i huset på Bakkedalsvej kl. 19.00.
Derfor tænker I, det kunne være noget for mig eller mine børn, så tøv endelig ikke
med at tage kontakt til en af os i bestyrelsen, og få mere at vide. I kan også holde
øje med opslag på de forskellige landsbyers Facebook sider, samt på RAS
hjemmeside http://www.basrevy.dk/index.htm
Medlemskab af RAS er

Bestyrelsen i RAS:

100,00 kr. for personligt medlemskab.
200,00 kr. for alle i husstanden.
Lisbet Baungaard
Fjordsgade 2 8700 Horsens tlf. 20290438
Gitte Jul
Jessensgade 10, 1.8700 Horsens tlf. 61397686
Kristian Johansen
Pebelvej 11, Skjold 7130 Juelsminde tlf. 22722020

Bedste RAS hilsener
Bestyrelsen.

1

Lidt nyt fra Rårup Sognegård…
Ved vores generalforsamling den. 9. januar 2018 fik vi 2 nye
bestyrelsesmedlemmer Susanne Lorenzen og Teddy Bovien begge har siddet i
bestyrelsen tidliger, fratrådt er Jesper Mortensen og Tanja Svendsen, selv efter
et turbulent år 2017 med stor udskiftning har bestyrelsen ikke mistet gnisten
tværtimod, alle i bestyrelsen brænder for Sognegården, og det har giver blod på
tanden med lange arbejdsweekender og en stor mødeaktivitet hvor vi bl.a. er
ved at udarbejde nye tiltag, til gavn for byen og omegnens bogere, det er jo
deres hus (sognegården) som vi forvalter og vi vil gøre vores bedste, så man får
en god oplevelse om man er lejer, gæst eller deltager i et arrangement, men det
er ikke altid nok så vi har en hjælperliste, og stor tak til dem der er tilmeldt, du
kan tilmeld dig hjælperlisten på vores e-mail: sognegaard14@gmail.com den
bliver brugt bl.a. til arrangementer, boder, og ikke mindst da der blev lagt nyt
gulv i den lille sal i januar. Alene i år er der ud over det nye gulv bl.a. kommet
nyt blødtvandsanlæg til opvaskemaskinen, rep af køler, ny
varmtvandsbeholder, lydabsorberende plader i loftet i den store sal m.m.
renoveringen vil forsætter, udlejning fortsætter med at stige støt, så
sognegården er ikke ved at blive afviklet men udviklet, er man i tvivl kan man jo
komme et smut forbi til et af vores arrangementer,
De bedste hilsner bestyrelsen Rårup sognegård Lars Beck, Teddy Bovien, Jette
Grûnert, Susanne Lorenzen, Hanne Poulsen, Louise Trane.
Følgende arrangementer i løbet af året:
- Skt. Hans aften ved sportspladsen (næste gang den. 23. juni 2018)
- Loppemarked i Rårup Hallen (efterår)
- Juletræsfest (næste gang den. 25. november 2018)
- Hold øje der kommer andre sociale arrangementer som Fastelavn,
Voksen fastelavn, Børneloppemarked, fællesspisning, børnediskotek, ølsmagning
, samt overraskelser mv.
-Vi ønsker flere medlemmer som ud over sine fordele yder et beskedent beløb til
vedligeholdelse af Sognegården

Flexacup 2018
I weekenden 11.-12. februar afholdt fodboldafdelingen i RGIF traditionen tro
flexacup. Omkring 400 spillere trodsede det barske vejr og var med til at gøre
stævnet til en succes. Stemningen var fantastisk,dder blev spillet mange gode
kampe og der var selvfølgelig flotte pokaler til alle spillere.

Et stort TAK til alle der gav en hånd med til stævnet og til vores trofaste
sponsorer – uden jer var der intet stævne!!

På generalforsamling i Rårup Gymnastik- og Idrætsforening, onsdag den 24. januar 2018, blev Klaus
Pedersen udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Klaus har været medlem af bestyrelsen siden 1991, og siden 1993 har han fungeret som klubbens
kasserer.
Bestyrelsen siger tak for en stor indsats gennem årene, og ser frem til videre samarbejde og
engagement i Rårup GIF.

Kriterier for æresmedlemskab af Rårup Gymnastik og Idrætsforening
Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere
årrække som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller træner har gjort en særlig indsats for Rårup
Gymnastik og Idrætsforening og dens medlemmer.
Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte
er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.
Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling, eller ved anden særlig
lejlighed.
En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens
årlige generalforsamling og særlige begivenheder i foreningen.
Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller anden
nedsættende eller krænkende beskyldning vedrørende Rårup Gymnastik og Idrætsforening, vil dette
blive behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om prædikatet
æresmedlem skal fratages personen.
Som æresmedlem opnår man livsvarigt medlemskab af Rårup Gymnastik- og Idrætsforening, et
særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en fysisk gave ved udnævnelsen.
Note: Antal æresmedlemmer af Rårup GIF (2)
Med venlig hilsen - afg./Formand Flemming Fredskilde

Formandens beretning 2017

2017 i Rårup GIF i korte fakta.
Rårup GIF kunne i 2017tilbyde følgende aktiviteter: badminton, gymnastik, dance step og Fitness,
fodbold, tennis, bordtennis,Play & Pay aktiviteter, petanque og badminton for aktive seniorer samt
motionslokale i hallen. Som ny aktivitet i foreningen er der opstartet dart, som pt holder til i vores
klublokale bag hallen.
Medlemstallet for 2017ligger på 480 aktive medlemmer som er indberettet til Hedensted Kommune,
herunder 191 udøvere under 25 år. Medlemstal ligger på niveau med sidste år, bare med den forskel
at der er kommet flere motionister og mindre ungdom.
Økonomien i foreningen ser som altid god ud, og viser i år det største overskud hidtil som vores
kasserer Klaus Pedersen vil gennemgå senere
Arrangementer i årets løb: Jysk/Fynsk mesterskab i Futsal, Fodboldstævne, traktortræk og jule
bankospil.
Rårup GIF står for udgivelse af klubbladet Olympia som Flemming Fredskilde har været midlertidig
redaktør for i 2017.Fra 2018 overtager Karen Marie Sørensen jobbet som redaktør. Vi har ved sidste
udgave i november afprøvet med en elektronisk udgave også, for at finde ud af hvordan bladet i
fremtiden skal udgives. Bladet kan fortsat godt bruge nogle flere annoncører da prisen udgivelse
overstiger indtægter.
Per U Nielsen er fortsat klubbens webmaster på klubbens hjemmeside - rgif.dk.som er flittigt besøgt.
Vi har også i 2017 benyttet elektronisk tilmelding samt betaling via rgif.dk og conventus. Dermed har vi
hele tiden opdaterede liste over medlemmer, oprettede hold samt overblik over indbetaling af
kontingent. Betaling af kontingent har fungeret rimelig godt på alle hold.Indberetning af medlemstal til
diverse organisationer og Kommunen sker via conventus, hvilket gør det ekstra vigtigt at vores
medlemslister er acourførte. Ved de kommende holdstart er vi nok igen nødt til at give en bedre
vejledning i tilmeldingsproceduren – lige lovlig mange mødre får sig tilmeldt i stedet for deres børn.
Sponsoraftalen med OK Benzin om støttekroner, mod at vi er med til at tegne nye kunder for Ok –
benzin, el samt mobil har vi igen fået et beskedent beløb. Vi opfordre til at der er flere der vil gøre brug
af et eller flere produkter fra OK gennem RGIF.
De respektive udvalg vil senere på generalforsamlingen give en status på aktiviterne i det forgangne
år fra deres udvalg. Altid spændende at høre om hvordan det er gået i de enkle idrætsgrene.
Jeg vil gerne takke vores sponsorer og samarbejdspartnere. Tak til bestyrelsen, udvalg, trænere og
alle de mange andre frivillige i Rårup GIF i 2017.
Kommentarer til 2017.
Udviklingsforløb i Rårup GIF blev sat i gang i foråret. Her skulle foreningens bestyrelse udvalg og
trænerer sammen med konsulent fra DGI prøve at finde ud hvilke ideer og ønsker der kunne være for
at skabe en endnu bedre idrætsforening. VI fik en fornuftig start med mange gode ideer og intentioner
om tiltag i foreningen.

Desværre var det som interessen forsvandt da der skulle tages fat i de praktiske opgaver. Bestyrelsen
besluttede derfor at indstille processen og fortsætte med nogle enkle punkter, bla. er der igen kommet
liv vores Facebookside og bestyrelsen har fået lavet årshjul med aktiviteter i foreningen.
Fredag d.11. August havde vi for 4. gang indbudt til traktortræk i Rårup. Kenneth Dahl var igen
hovedmanden bag arrangementet, der blev afholdt på Niels Chr. Becks mark bag opvisningsbanen på
Flyvervænget. Interessen for at deltage i traktortræk i Rårup var igen stor hvor de godt 1500 tilskuere
fik en fantastisk aften med røg,larm, øl og pølser samt er perfekt vejr – vist nok de eneste 2 dage i
sommer. Igen i år havde vi valgt at bruge lidt penge på at invitere specialbygget traktorer samt et par
truckpullere for at sætte lidt ekstra gang i hyggen. Stævne arealet måtte også udvidedes med ekstra
salgsboder. Tak til Kenneth Dahl, entreprenør Hans Ikjær med hjælpere samt til NielsChr. Beck for lån
af mark til arrangementet.
Revideret halmodel for afregning af timer i Rårup hallenhar betydet at vi som forening ikke længere
skal betale halleje. Det er en meget stor økonomisk post der herved er fjernet fra de frivillige
foreninger. Ordningen er blevet indført fra august 2016, så hele året 2017 har været under
betegnelsen gratis halleje. For vores vedkommend i Rårup betyder det at vi er sluppet af med en
meget stor udgift til halleje, da vi har rigtig mange timer i hallen. Som en positiv konsekvens af gratis
halleje besluttede bestyrelsen at nedsætte kontingenten for stort set alle vores udøvere i foreningen.
Rårup GIF har i 2017 brugt ca.840 timer i Rårup hallen til træning, kampe og stævner.
Motionslokalet i hallen, trækker stadig flere brugere til sig. Rigtig mange benytter sig af at der er
mulighed for denne motionform lokalt. Vi ser frem til planerne om Rårup Kultur-og Fritidshus, der skal
indeholde multisal og motionslokale her ved siden af hallen.
Aktiv senior kører stadig i hallen i vinterhalvåret med petanque og badminton for hovedsagelig
pensionister – her kunne der sagtens være mange flere med.
I forbindelse med førstehjælpskursus gennem DBU har vi modtaget og opsat hjertestarter ved Rårup
Sognegård. Det er Rårup GIF der står for udgift til drift og vedligehold.
På denne generalforsamling skal der i år vælge min 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Tanja Svendsen er
fraflyttet området, og min egen private situation har gjort at jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen og
med alle andre frivillige poster i Rårup. Jeg har haft mange rigtig gode år i Rårup GIF, i bestyrelsen og
foreningslivet i Rårup og omegn. Det har været en lang, til tider svær, men for det meste en god kamp
sammen med rigtig mange fantastiske mennesker der også brænder for det frivillige foreningsliv.
Tusind tak til jer alle for samarbejdet igennem årende, det har været en fornøjelse.
Afgående formand, Flemming Fredskilde
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for de utroligt pæne ord og tilkendegivelser som har
mødt mig i en svær tid – tusind tak.

Gymnastikstævne i Rårup Hallen

HYDRAULIK, SLANGER & TILBEHØR TIL
LANDRUG OG MASKINSTATIONER
info@nortek.dk – www.nortek.dk - +45 7199 8909

