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

5242 3032
2639 5206
2360 6787
6166 5188
2255 4941

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

2092 0239
4085 7475

Badmintonudvalg:
Carsten Andersen
Timo Lysegaard

2383 2060
2081 0716

Tennisudvalg:
Rie Lykke (bestyr)
Hans Henrik Bagger

RGIF Ungdomsfodbold:
Helle Karlsmose (fmd)
Henrik Vestergård
Lars Lindstrøm
Dorthe Friis
Klaus Pedersen (besty)
Mette Kusk
Aktiv Senior:
Agnete Pedersen
Webmaster:
Per U Nielsen

2092 0932
2014 4057

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

2890 2962
6116 8442
5242 3032

Rårup Sognegård:
Udlejning
Lars Smedemann Beck (fmd)

2567 7976
6046 4889

Rårup og omegns lokalråd:
Kristian Johansen

2272 2020

De Blå Spejdere Rårup:
Lone Hansen

2511 3343

Rårup Jagtforening:
Peder Jensen

4114 4860

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

7568 5315

6166 5188

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

Vi var så mega heldige, at DIF igen i år gerne ville have Rytmepigerne, som
gæstehold til deres lokale opvisning som, de hvert år afholder på BGI...
Det var en fantastisk oplevelse for pigerne, der gav alt i sig, som de havde
lært igennem vinteren....
Anna og jeg var så stolte, da vi kom hjem, alt klappede bare for pigerne og
de havde så meget overskud, at de også kunne finde smilet frem... Dog
måtte jeg indrømme, at der pressede sig en lille tåre frem, da de var
færdige... Det var Anna´s og min sidste opvisning på BGI... og på lørdag er
det den absolutte sidste af dem alle... Det blev til 9 gode år med RGIF og
nu skal vi til noget andet... Jeg kommer til, at savne samarbejdet med
pigerne og oplevelserne jeg har haft RGIF med mine egen unger....
Jeg håber inderligt, at der sidder et par enkelte der ud i Rårup eller
omegn, som har lyst til at køre det arbejde vider, som Anna og jeg har
skabt for gymnastik børnene herude....
Rie
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Rårup Traktortræk 2019.
Et flot resultat på bundlinjen for 2018 udgaven af Rårup Traktortræk, er nu med til at danne grundlag for en
masse aktivitet i Rårup Gymnastik & Idrætsforening. Du kan læse den korte beretning fra traktortræk
udvalget, andet steds her i Olympia.
Inden længe træder udvalget sammen igen og begynder at planlægge 2019 udgaven. En evaluering fra sidste
år, kommer til at danne grundlag for planlægningen, så vi forhåbentligt lige kan give det en tand yderligere,
til en fantastisk oplevelse for alle!

Blandt vil vi gerne se om vi kan involvere nogen flere af de lokale små foreninger og spejdere og til
gengæld for en indsats, bidrage med noget af overskuddet til deres aktiviteter også.
På RGIF´s generalforsamling blev det også besluttet at en lille del af overskuddet skal tilfalde Rårup
og Omegns Lokalråd og så kan pengene her blive en del af puljen der fordeles til nye projekter eller
andre tiltag i lokalområdet.
Vi vil gerne have involveret så mange som muligt af de lokale og så kan de lokale selv få indflydelse
på hvad et overskud skal bruges til.
Grundkonceptet for stævnet ændrer vi ikke på! Dvs vi prioriterer (igen) de lokale traktorer som får
rigelig mulighed for at vinde håneretten over nabo,- kollega,- kammerat.
Men der bliver selvfølgelig også klasser hvor de endnu stærkere traktorer kan boltre sig og vise
hvad de kan.
Og der arbejdes også på noget Rårup ikke har set før…
Sidste års ”tema”klasse (dameklassen i 2018) bliver selvfølgelig gentaget. Men med et andet tema!
Vi har noget i ærmet, som vi glæder os til at præsentere senere.
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RÅRUP
TRAKTORTRÆK
Fredag 9.aug.17:30-23.00

Ved Rårup-Hallen
Entre ad Flyvervænget, 7130 Juelsminde

Voksne 60 Kr. Børn under 12 år Gratis

Aktiviteter til små og store børn
Musik og speak af Diskotek Bambi
Tilmelding af traktorer til tlf.: 2026 4278
Der trækkes i Standard & Farm Klasser
Arrangør:
Rårup Gymnastik & Idræts forening
1
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Beretning fra udvalget for traktortrækket.
5. udgave af Rårup Traktortræk er afviklet og "SUCCES" er nok den bedste beskrivelse af dette lille lokale
hyggetræk...
Lige godt 2000 tilskuere, deltagere og hjælpere på pladsen den fredag aften.
Rigtig god stemning blandt publikum og deltagere fra nær og fjern. Men stadig med det lokale i højsædet.
Og der har været flot omtale i aviserne efterfølgende. Blandt andet Dameklassen er der blevet snakket en
del om!
Fantastisk opbakning af Rårup til opstilling, afvikling og igen oprydningen. Og lørdag sidst på eftermiddagen
var der ikke mange spor tilbage af et fantastisk arrangement.
Alt dette kan selvfølgelig ikke lade sig gøre uden noget opbakning og hjælp. Vi har heldigvis haft sponsorer
af både penge og materiel. Og på bundlinjen er der nu et rigtig godt tilskud til aktiviteter i Rårup Gymnastik
& Idrætsforening.
Datoen for næste års traktortræk er fastsat til fredag den 9. august.
På vegne af traktortræk udvalget i Rårup Gymnastik & Idrætsforening.
Kenneth Dahl.

Skal din annonce stå her???

Skal din annonce stå her???

Formandens beretning 2018
Endnu et år er gået i RårupGIF, det har været et godt år, økonomien
ser godt ud med et pænt overskud som vores kasserer vil gennemgå senere
Medlemstallet for 2018 ligger på 424 aktive medlemmer heraf 153 under 25
som er indberettet til Hedensted Kommune.
Arrangementer i årets løb: JM-FM i Futsal, Fodboldstævne, traktortræk og
jule bankospil.
I 2018 besluttede bestyrelsen i RGIF at flytte julebanko til Rårup hallen Pga.
Pladsmangel i Sognegården, der mødte 215 op for at spille banko.

Den 2-3 marts 2019 skal RGIF i samarbejde med Rårup hallen afholde
JM-FM i Futsal. Til dette arrangement skal vi bruge nogle frivillige hjælpere,
Vi skal bruge hjælpere til indkvartering på skolen – hjælpe med bespisning
samt sidde ved dommerbordet, har i lyst til at hjælpe så meld jer endelig til.

Rgif står for udgivelse af klubbladet Olympia som Karen Marie er redaktør for.
Bestyrelsen vil opfordre de forskellige udvalg til at bruge Olympia noget mere.
Bladet kan godt bruge nogle flere annoncører.

Fredag d.10. August havde vi for 5. gang indbudt til traktortræk i Rårup.
Kenneth Dahl var hovedmanden bag arrangementet. Interessen for at deltage
i traktortræk i Rårup var igen stort hvor de godt 1800 tilskuere fik en fantastisk
aften med et perfekt vejr. Igen i år havde vi valgt at bruge penge på at invitere
specialbygget traktorer samt et par truckpullere. Tak til Kenneth Dahl,
entreprenør Hans Ikjær med hjælpere samt til Niels Chr. Beck for lån af mark
til arrangementet. Næste traktortræk bliver fredag d.9. August 2019

Jeg vil gerne takke vores sponsorer og samarbejdspartnere. Tak til
bestyrelsen, udvalg, trænere og alle de mange frivillige i Rårup GIF i 2018.
Frank Kristoffersen.
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Rårup GIF vil gerne sige tak til alle sponsorer
ved årets julebanko.
Headhunter, Ravnholt
Lisas Tupperware
Hårtrolden v/Trine Valentin
XL Byg Hornsyld
Rårup Hallen
Rårup Hallens Cafeteria
Odd K Juelsminde
K-Byg
Royal Unibrew
Murermester Erik Madsen, Bjerre
Fru Fod v/Lone Lotz Nielsen
Nick Dinesen Byg
Hornsyld Pizza & Kebab
Tupper KM
Zoneterapi og massage
v/Anne Bornhøft Mikkelsen
Bjerre Kød
Hornsyld Slagter
Rotovent
KV Montage
Trane regnskabsservice
Olympia
RTK Auto
DK busser
Unimakers
Gramrode Møbelfabrik
Sport Direct
Bjerre Kro
Kenndal Event & Festservice
Hornsyld & Barrit El
Låsby
Spar As Vig
Murerfirmaet Morten Friis

Rårup Svejseservice
VS Automatic
Gramrode Murerforretning
Eslund Husreparation
K-juletræer, Flyvervænget 18
Stenderup Brugs
Ny Bolig, Horsens
Dansk Ventilations Teknik
Årstiderne
Dagli’ Brugsen Glud
CR Handel
Sølvbjerg Shoes
Basse Gasser
EY Revision, Horsens
Horsens Have Park
Hans Ikær
KR Lys
Tømrer Jørgen Bøjsen
Elogic Systems; Hornsyld
Neptun Pizza, Hornsyld
Sydbank
Horsens Folkeblad
Terapeuterne Juelsminde
Spar Hornsyld
Heden Grillen
Salon Bodil
Hårtrolden
Foder engros Hornsyld
IK Auto, Juelsminde
Ikær Rengøring og Haveservice
Bjerre El
Shell Juelsminde
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HYDRAULIK, SLANGER & TILBEHØR TIL
LANDRUG OG MASKINSTATIONER
info@nortek.dk – www.nortek.dk - +45 7199 8909

