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

5242 3032
2360 6787
2639 5206
2092 0139
6166 5188

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:
Rie Lykke
Hans Henrik Bager
Tommy Hermann:

2092 0139
2014 4057
2924 4509

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

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

2890 2962
6116 8442
524 23032

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

2567 7976
28 11 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:

7022 7130

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

2284 6768
2890 2962

Bjerre Herreds Havekreds:
Kirsten Mortensen

7568 7755

Aktiv Senior:
Agnete Pedersen
Klaus Pedersen(bestr)

7568 5315
2360 6787

Lokalarkivet:
Janni Møller

4050 1537

Dart:
Bo Larsen (fmd)

2639 5206

Facebook:
JaneBøjlesen

4085 7475

Webmaster:
Per U Nielsen

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

Rårup Sognegård holder

Sankt Hans
Lørdag d. 23. juni
Kl. 18:00-22:00 2018

Nyd det traditionsrige Sankt Hans bål ved tennis banens
p-plads bag Råruphallen.
(Kirkedalsvej 53, Rårup).

18:00 Børnebål og grill vil være klar.
19:45 Båltale Peter Frandsen Skoleleder på Rårup skole.
20:00 Bålet tændes.

Der kan købes øl, vand, pølser, kage og kaffe.

Der vil selvfølgelig igen være gratis snobrød.
Husk selv at medbringe snobrødspinde.

Dansk VentilationsTeknik A/S
Tlf.31124413

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

www.dvt.as

RÅRUP
MOTIONSCENTER
Åben alle dage 7:00-22:00

Priser
3 Mdr……………………………………400,6 Mdr……………………………………600,12Mdr…………………………………. 1000,-

Vedr.nøglekort,
Kontakt Christian, Rårup hallen på tlf,: 2311 5114
Vedr. spørgsmål til udstyr, ønsker, forslag, ris, eller ros,
Kontakt motionsudvalget:
Christian Rasmussen:

2890 2962

Fank Kristoffersen (besty)

5242 3032

Se mere på WWW.rgif.dk

1

2017 /18, blev en fantastisk sæson, vores hold kom alle godt i gang og med stigning af
medlemmer...
Rytmepigerne havde aldrig været bedre, det lavede nogle flotte opvisninger både i DGI Vejle og på
BGI Bjerre....
De små puslinge voksede med opgaven og tegner, at en ny lille generation af gode gymnaster er på
herude i Rårup...
Krudtuglerne kommet langsomt fra start med kun tilmeldte... Men så kom der nogle friske kræfter
og hjalp Jane med, at holdet ikke blev lukket, super flot forenings ånd til en håndfuld unge
mennesker og deres forældre...
Fitness dance/step har været lige så stabil som de plejer, den gode opbakning fra Rårups motions
damer/piger ... og med Jane´s utrættelige engagement er der lagt et godt program for sommer Step
og Dance samt 2018/19 sæsonen.
Den 25 marts sluttede vi vinteren af med, en hyggelig lille lokal opvisning i Rårup hallen... Alle
hold viste hvad de kunne og publikum bakkede max op...
Til næste sæson, står vi meget og mangler frivillige træner/hjælper til vores Puslinge og Krudtugle
hold.. Vi i udvalget håber meget på, at der er nogle som gerne vil bidrage til, at vi kan finde hjælp til
de 2 hold...
Det ville være så trist, at noget der vokset, så meget de sidst 8 år i Rårup skal visne hen...
Så kom frisk, man får alt den hjælp og opbakning, man ønsker ....
Tak for i år
Udvalgsformand
Rie Lykke

Hjælp
Kan det virkelig passe at der ikke sker mere i Rårup???
Nej vel!
Kom nu med jeres indlæg, og gør det til tiden.
Deadline står på side 3 i bladet.
Næste gang er den 15juli, jeg skal bruge 1 uge til at sætte bladet sammen og trykkeren skal bruge
1 uge.
Husk at sende mig tekst som PDF filer og billeder som

JPG filer. Skrift typen må meget gerne

være ”Calibri” da det ser pænest ud hvis det er ens i hele bladet. Jeg mener vi skylder vores
annoncører at det ser så godt ud som muligt.

I ønskes alle en god og ikke alt for varm sommer.
Karen Marie Sørensen
Kms.smedegade@gmail.com

Rårup Traktortræk 2018.
Vi prøver selvfølgelig igen! Eftersom det lader til at bare flere og flere vil opleve dette fantastiske
arrangement. Så for 5. år skal der selvfølgelig være Traktortræk i Rårup.
Det vil sige konkurrencer i mellem traktorer af den type og størrelse som landmændene bruger.
Der vil både blive afviklet konkurrencer i rene standard klasser, men også i nogle klasser hvor det
er tilladt at tune traktorerne, så de har lidt flere hestekræfter end bare lige standard.
Vi invitere også et par ”rigtige” specialbyggede og så er vi blevet presset til endnu et gensyn med
Truckpullerne Berta og Wilma. Måske der også kommer flere truckpullere i år??
Datoen er fastsat til fredag den 10. august, med start klokken 17.30.
De vigtigste informationer, fremgår af plakaten her på modsatte side.
Vi sørger for samme set-up med noget godt musik og friske kommentarer fra Diskotek Bambi.
Og selvfølgelig mulighed for at stille den værste tørst og sult på pladsen.
Sidste år udvidede vi jo åbningstiden og gjorde mere ud af noget lys på banenog endte med en
rigtig omgang ”Night pulling”!Måske vi har flere overraskelser i ærmet til i år??
Husk at ta´ naboen og kollegaen med!
Har du lyst til at deltage med din traktor og dyste mod naboen, så få dig endelig meldt til.
Det er gratis at deltage og der er flotte pokaler til de 3 bedste i hver klasse.
Så kom nu frisk ud af busken, så vi i år igen kan få et flot startfelt på startlisten og nogen gode
dyster imellem en masse lokale deltagere.
Tilmelding foregår på tlf. 20264278.
Vi skal også bruge nogen hjælpere til at gøre klar til stævnet. Vi starter torsdag aften fra klokken
16, hvor vi gerne vil have hjælp til at få så meget som muligt af det praktiske gjort klar!
Og så selvfølgelig nogen hjælpere til, at hjælpe med at sælge nogen entrebilletter, mad og
drikkevarer.
Lørdag mødes vi igen til middag og rydder op og så holder vi ”slatgilde/hjælperfest” når vi er
færdige.
Så har du lyst til at give en hånd med nogen timer og være en del af dette arrangement, så kontakt
mig gerne på tlf. 20264278.
Vel mødt til Rårup Hyggetræk 2018.
På Traktortrækudvalgets vegne.
Kenneth Dahl.

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

