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RGIF Bestyrelse:
Frank Kristoffersen (fmd)
Bo Larsen (nstf)
Klaus Pedersen (kass)
Per U Nielsen

5242 3032
2639 5206
2360 6787
6166 5188

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

2092 0239
4085 7475

Badmintonudvalg:
Carsten Andersen
Timo Lysegaard
Per U. Nielsen

2383 2060
2081 0716
6166 5188

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

50366175
20144057
6166 5188

RGIF Ungdomsfodbold:
Helle Karlsmose (fmd)
Henrik Vestergård
Lars Lindstrøm
Dorthe Friis
Klaus Pedersen (besty)
Mette Kusk

5058 9031
4068 5679
6062 4212
2679 1975
2360 6787
2870 5373

Aktiv Senior:
Agnete Pedersen
Webmaster:
Per U Nielsen

7568 5315

6166 5188

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

2890 2962
6116 8442
5242 3032

Rårup Sognegård:
Udlejning
Teddy Bovien (fmd)
Lars SmedemannnBeck

2567 7976
2811 4499
6046 4889

Rårup og omegns lokalråd:
Per U. Nielsen

6166 5188

De Blå Spejdere Rårup:
Lone Hansen

2511 3343

Rårup Jagtforening:
Peder Jensen

4114 4860

Rårup Vandværk:

7022 7130

Rårup Hallen:
Hans F. Pedersen (fmd)
2284 6768
Christian Rasmussen (halbestyrer) 2890 2962
Bjerre Herreds Havekreds:
Kirsten Mortensen

7568 7755

Lokalarkiv:
Janni Møller

4050 1537

Facebook:
Jane Bøjlesen

4085 7475

Følg med på www.rgif.dk eller Facebook - Rårup Gymnastik Og Idrætsforening

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

Dansehold i Rårup GIF:
Dans er for alle! Og deltagerne på holdene er alle typer – unge/ældre;
nybegynder/folk, der har været med i lang tid og slanke/ os der har lidt ekstra på
sidebenene ;O)
Kort sagt for alle, der gerne vil have lidt sved på panden og et smil på læben.
Der er ingen spejle og mandag/tirsdag holdene er, hvor der ikke kommer andre
end os.
I vintersæsonen 2018/19 tilbyder vi tre dansehold, så der skulle være en
mulighed for, at finde et der passer lige til dig!
Stram op - og dans: (Gymnastiksalen mandag kl. 18-19.15)
Vi danser Zumba®Fitness i 45 min og ”strammer op” (mave, baller og lår mm) i
en halv time. Tempoet er middel og der er lagt lidt ekstra fitness ind i
koreografierne.
Zumba®Gold: (Gymnastiksalen tirsdag kl 18-19)
Zumba®Gold er hensynstagende og er for dig:
der er på vej tilbage fra en skade;
er gravid eller skal i gang efter en graviditet
evt. har en mindre skade og skal passe på denne
teenagere! Ældre! Yngre! Store børn! Mænd! Piger!…….
Eller bare for dig, der bare vil nyde at danse!
Kort sagt for alle!
Tempoet er under middel.
DanceStep: (Rårup Hallen onsdag kl 18-19)
Zumba®fitness, hvor vi tager Stepbænken med i koreografierne.
Tempoet er middel og også her kommer der fitness med.
Fælles for holdene er, at koreografierne er simple og at der danses primært til
Latinamerikanske rytmer og hit, du hører i radioen.
Vi er der for at hygge os, grine og svede!
Så kom og prøv – første time er altid gratis!
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Dansesæson vinter 2018/2019
Uge 36 2018 (3.-5. september) – uge 12 (17.-20.marts) 2019
Mandag:
Instruktør:
Sted:

Stram op - og dans kl.: 18.00 - 19.15

Tirsdag:
Instruktør:
Sted:

Zumba®Gold kl.: 18.00 – 19.00

Onsdag:
Instruktør:
Sted:

Dancestep kl.: 18:00-19:00

Pris:
1 hold
2 hold
3 hold
10 turs kort

Jane Bøjlesen
Gymnastiksalen på Rårup skole

Jane Bøjlesen
Gymnastiksalen på Rårup skole

Jane Bøjlesen
Rårup hallen

350 kr.
550 kr.
810 kr.
250 kr.

Det er da billigt! Første time er altid gratis, så kom og prøv!
Tilmelding og betaling på RGIF.DK (ingen tilmelding til prøvetime – bare kom)
Vi ses!
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Dansk VentilationsTeknik A/S
Tlf.31124413

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

www.dvt.as
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Syng i kor
Rårup -, Skjold - og Klejs Kirkekor søger nye sangglade medlemmer. Koret synger et bredt
repertoire af nye og gamle sange og salmer og medvirker desuden ved forskellige
lejligheder i kirkerne og andre musikalske arrangementer. Det er gratis at være med, og
det eneste det kræver, er at du kan lide at synge, og at du synger rent.
Vi mødes hver onsdag kl. 19.15 til 20.30 i Kirkecenteret i Rårup. Start: Onsdag d. 22.
august kl. 19.15.
Ring eventuelt til Lene for at høre nærmere tlf. 30 29 23 28 Vi glæder os til at høre fra
dig.
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Rårup Hyggetræk 2018
Et lidt mere ”formaliseret” udvalg under RGIF havde holdt 2-3 møder henover forår/sommer.
Erfaringerne fra de foregående år har dannet et godt grundlag for en del ændringer og
forbedringer i pladsens indretning. Toiletfaciliteterne blev udvidet og flyttet ind på boldbanen.
Madteltet blev udvidet og salgsstederne for drikkevarer fik også et gear mere op i kapacitet.
Op til stævnet kom der yderligere lidt ”brandberedskab” med ind i planerne, især efter en
særdeles bekymret nabo, var overbevist om at det nok var bedst om ikke vi flyttede
arrangementet….
Men alt sammen blev løst til UG med kryds og slange!
Onsdag aften blev entre telt og alt el monteret og torsdag aften var det så salgstelte,
publikumshegn og det meste andet der blev sat op. Og det var fantastisk med så mange
engagerede hjælpere der var mødt op. Unge som ældre! Og teltmesteren havde noget problemer
med at følge med….
Brdr. Thorborg hjalp i dagene op til, med at få tilført noget vand på det stykke jord der skulle blive
til selve banen. Fredag kl 15.00 mødte Lars Sørensen – Glattrup, op og ”pløjede en bane”. Og med
det vand vi havde fået torsdag aften, så passede den lige i øjet. Super godt med bid og super
forhold for alle deltagere.
Efter 17.30 kom publikum ellers i en jævn strøm. Og klokken 21.00 havde vi nok en idé om at der
blev sat ny i rekord i antal tilskuere! Kassereren mangler i skrivende stund, den sidste fintælling,
men indtil videre er 1800 mennesker på pladsen HELT uden pral…. Og det var godt at se at de nye
tiltag alle så ud til at virke efter hensigten.
TAK til alle som gav en hånd med på den ene eller anden måde. Der har været en fantastisk
opbakning og rigtig mange har henvendt sig for at spørge om de kunne hjælpe med et eller andet.
Igen i år var der sponsorer med:
Tyrsted Vognmandsforretning, LH Anlæg, Poulsens Graveservice, Eslunds Husreperation, Hornsyld
Købmandsgaard, TS Maskiner, Ilderhede Kloak & Spuleservice, Hans Ikjær Entreprenørforretning
og Kenndal Event og Festservice.
FANTASTISK at få ekstra muligheder til at pifte programmet op!
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Også tak til: Maskinstation Brdr. Thorborg, Hans Ikjær, Vognmand Jørgen List - Juelsminde, Dinesen
Byg,
Lars Sørensen - Glattrup, VS Automatic, Kenndal Event & Festservice, som alle har hjulpet med
grej og andet til arrangementet.
Og ikke mindst Niels Chr. Beck for at stille mark til rådighed.
Og hvad så herfra??
Indtil videre er slæden bestilt til fredag den 9. august 2019.
Men vi er nok også ved at være der hvor vi måske nok synes at vi har nået et niveau, hvor det
måske ikke behøver at fortsætte med samme udvikling. Spørgsmålet er så lige om og hvordan vi
kan styre det i fremtiden.
I hvert fald holder vi evaluering lige om straks. Har du lidt konstruktiv kritik du gerne vil bidrage
med, så smid en mail til mig.

På arrangørgruppens vegne
Kenneth Dahl
mail@kenndal.dk
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HYDRAULIK, SLANGER & TILBEHØR TIL
LANDRUG OG MASKINSTATIONER
info@nortek.dk – www.nortek.dk - +45 7199 8909

