
Velkommen til 

håndbold 2016/2017

SKIFT TIL FRØS
                                           allerede i dag...

Det er ikke besværligt at skifte
- din nye rådgiver klarer alt det praktiske:

• Vi fl ytter dine betalingsaftaler og dine konti.
• Vi ændrer dit kontonr. hos arbejdsgiver, kommune m.m.
• Vi bestiller straks nyt dankort - så du ikke skal undvære det 

på noget tidspunkt.
• Vigtigst af alt, så giver vi din økonomi et tjek, så du er       

sikker på at få den løsning, der passer dig bedst - lige nu. 

SKIFT TIL FRØS
Det er ikke besværligt at skifte
- din nye rådgiver klarer alt det praktiske:

• Vi fl ytter dine betalingsaftaler og dine konti.
• Vi ændrer dit kontonr. hos arbejdsgiver, kommune m.m.
• Vi bestiller straks nyt dankort - så du ikke skal undvære det 

på noget tidspunkt.
• Vigtigst af alt, så giver vi din økonomi et tjek, så du er       

sikker på at få den løsning, der passer dig bedst - lige nu. 

Louise Jensen
74 99 74 14
lj@froes.dk

Erling Lorentzen
74 99 74 10
el@froes.dk
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KØKKEN - BAD - GARDEROBE
FLISEIMPORTØREN

Ndr. Industrivej 2 . 6630 Rødding
Tlf. 74 84 17 84

Mandag-fredag 10-17 og lørdag 9-12!

Optik · Smykker · Ure

Østergade 6
6630 Rødding
7484 1343

jespersenoptik@gmail.com
fuglsigsmykker@gmail.com

Fuglsig&Jespersen ApS

Følg os på

Kørsel med svin og kreaturer

Foldingbro
Vognmandsforretning ApS

PER SØRENSEN
6660 Lintrup . Telefon 74 85 53 36

www.fvaps.dk

Tømrervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf.: 74 55 26 60
mail@sjbetongulve.dk

Lager Rødding
Nordre Industrivej 22
6630 Rødding
www.sjbetongulve.dk
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HOLM’s 
ANLÆGSGARTNERI ApS

Ribevej 4
6630 Rødding
Tlf. 74 84 17 55
Mobil 20 13 55 34

mail@holm6630.dk
www.holmsanlaegsgartneri.dk

Industrivej 18

6630 Rødding

74 84 18 06 

A/S

Mandag-onsdag 10.00-17.00
Torsdag-fredag 10.00-17.30
Lørdag 9.30-12.30

Sdr. Tingvej 8

6630 Rødding

mail@roddingbogtryk.dk

Sange
Indbydelser
Hæfter
Plakater
og meget mere
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Hej med Jer
Vi er et lille team på 16 friske drenge og piger fordelt i årgangene fra sidste år i børnehaven til
og med 2. klasse. 

Vi hygger med håndboldspillet gennem leg og diverse øvelser, hver torsdag eftermiddag kl.
16:30-17:30.

Vi skal med til 4-5 stævner i løbet af sæsonen, som alle er her i nærområdet.
Har du lyst til at være en del af vores hold, så kom blot ned i hallen når vi træner, så skal vi nok
tage godt i mod dig.

Mange håndboldhilsner fra 
Sabine, Lauge og Gitte

Præsentation: U6-8 (årgang 2011-2008)

Velkommen i Rødding IF Håndbold
og velkommen til dig som spiller på U10 pigeholdet. Jeg er glad for, at du har valgt at ville spil-
le håndbold, og jeg vil gøre mit til, at vi får nogle gode timer sammen i hallen. Der vil være
udfordringer til alle, og når I møder friske og klar op til træningen, vil I forhåbentlig opleve, at I
vil blive bedre håndboldspillere, som sæsonen skrider frem. Vi skal være seriøse i træningen og
ved kampene, samtidig med at vi har det sjovt. Håndbold er en fantastisk sport, hvor man både
kan udvikle sig individuelt samtidig med at man skal få spillet og samarbejdet på holdet til at
fungere. Vi vil arbejde med forsvar og angreb, med tekniske og taktiske detaljer, såvel indivi-
duelt som holdorienteretet i en sjov, spændende og alsidig træning, hvor der som sagt både er
udfordringer for nybegynderen såvel som for den lidt mere øvede håndboldspiller. 

Pt. er I 10 friske piger, og der er stadigvæk plads på holdet,  så tag gerne veninden med :)
Træningen ligger på mandage fra 15.45-17.15 i hal 1.

Med venlig håndboldhilsen 
Birgitte Lydiksen

Præsentation: U10 PIGER

Rødding Torvet 2 · 6630 Rødding · Tlf. 27 57 54 54

Åløkke 3 ·  6630 Rødding
Tlf.: +45 74 25 25 25
www.sydvet.dk
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Sportigan Rødding, støtter
RIF Håndbold med trænertrøjer
Igen i år har Sportigan Rødding, Torben Jensen, valgt at støtte RIF Håndbold, med en træner
trøje. Det er fantastisk med en så trofast sponsor og vi glæder os til, at vise vores flotte trøjer
frem i Rødding og hvor vi kommer frem til kampe. På billedet ses vores trænere:

Øverst fra venstre: Torben Jensen (Sportigan), Martin Ravn Andersen (U10 drenge), Stine
Lydiksen (serie 3 damer), Winnie Ravn Andersen (bestyrelsen, U12 piger), Gitte Skovdal
Klausen (U6-8 mix), Julie Nynne Harrild (U14 drenge) Lars Christensen (herrerne), Lone Lykke
(bestyrelsen, U14 drenge) Nederst fra venstre: Louise Holm (U12drenge), Benjamin Lykke
(U10 drenge), Birgitte Lydiksen (U10 piger), Nanna Christiansen (U14 piger), Pernille Overgaard
(U12 drenge og Serie 3 damer.)

Tilstede var ikke: Lauge og Sabine (u6-8 mix), AK (U12 piger), Hans Gejl (U14 piger), Henrik
Tank-Baskjær (damer), Hanne Sophie (bestyrelse).

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til denne sæson og har man stadig lyst til at starte
til håndbold, er man velkommen! - Følg os gerne på facebook under RIF HÅNDBOLD.

INFORMATION…



74 84 13 85 / 25 33 11 10
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HANS LUND
Tingvej 12
tlf. 74 84 15 64

Fotokopier

Storkopier

FARVEKOPIER

RENSKRIVNING 

RØDDING
KOPISERVICE

Vi udfører alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde, for
både nybyggeri, renovering, hovedentreprise m.m

FK-AUTO
v/ Flemming Knudsen

74 85 54 90

Al autoreparation udføres

·

Alt indenfor murerarbejde!

l »Intet er for stort 
- intet er for småt«

www.johnnigregersenaps.dk
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Stedet man handler
Personbiler  Erhvervsbiler
Begejstringen driver os

HENNING JENSEN Brørup-Rødding
Tlf. 75 38 19 00 - 74 84 15 88 - Aften 20 45 35 49
www.fiat-henningjensen.dk
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v/ CORINA BOS
RØDDING TORVET 7 · 6630 RØDDING

Vores U10 drenge har det ikke nemt i den nye sæson, 
de mangler spillere

Lige nu er der 6 glade drenge til træning hver tirsdag fra kl. 16.30-17.30. 

Interessen for håndbold fejler ikke noget, men det er bare sjovere når der er lidt flere at træne
sammen med. 

Vi har ikke kunne tilmelde os til rigtig turnering, så i stedet tager vi til total stævner hvor der
kun skal være 4 på banen af gangen. 

I vores træning har vi i øjeblikket fokus på skud og angreb. Vores mål med træningen er at få
et super godt håndboldhold og nogle dygtige håndbold spillere. 

Vi er er 2 trænere på 13 og 14 år som hedder Martin og Benjamin, som vores voksenhjælper
og kontaktperson har vi Lone og Winnie. 

Vi ser frem til en rigtig god sæson med U10 drengene og håber at der kommer flere drenge nu
da foldbold sæsonen er slut for udendørs træning.

MARTIN & BENJAMIN
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Vi udfører alt i tagdækning og reparation med 
tagpap og tagfolie.

.
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Præsentation: U12 PIGER
Svær start
Først så var vi 5, men efter håndboldkaravanen er vi heldigvis blevet 11 håndboldtøser der
træner hver onsdag fra 16.15-17.30. 

Vi træner basale håndbold ting som, kaste gribe, finter, skud, forsvar osv. Og så elsker vi at
spille kamp.

Vi spiller indtil jul i en 4+1 turnering og efter jul i en rigtig 7 mands turnering. 

Vi er piger der har lysten til at lære mere om håndbold og samtidig hygger vi os med vores kam-
merater.

Mange håndbold hilsner U12 pigerne og deres trænere 

Anne Kathrine og Winnie
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             Henrik Schmidt 

post@stops.dk
www.stops.dk 

Tømrer- og snedkerarbejde
udføres

Anders Jensen
Rødding . Telefon 74 84 18 76
Mobil 21 76 44 54

NIELS HANSEN
Rødding Bakkevej 8 · 6630 Rødding
Tlf. 74 84 23 69 · Mobil 21 26 33 72

HJERTING
BYGGEFORRETNING af 2004 ApS

Lintrupvej 40 - 6660 Lintrup

frede-andersen@mail.dk
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Rødding
Østergade 1
70 33 33 33
nordea.dk

      
               

             
  

        

  

 
   

Nordea Bil – overblik over dine biludgifter
Nordea Bil er til dig, der vil have et samlet overblik over din biløkonomi. Når 
du fi nansierer dit bilkøb med Nordea Bil, samler du lån, forsikring, ejerafgift, 
service og brændstof.

Spørg i din fi lial eller beregn på nordea.dk/bil.

Gør det muligt
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Præsentation: U12 DRENGE

Industrivej 25 · 6760 Ribe

Tlf. 75 42 19 11
Fax 75 42 16 73 · Privat 40 90 36 81

Drengene på U12 holdet er fyldt med energi og mod.

Det er to gode forudsætninger for at lære noget nyt.

De møder op til træning med et smil på læben og et gå på mod, som gør at det er en fornøjel-
se at bruge hver onsdag aften fra 17.30-19.00 sammen med dem. 

Vi er overbeviste om, at holdånd og den gode tone skaber et sammenhold, som er afgørende
for at udvikle sig. Derfor er vi også glade for at have drengene med til kampe, hvor vi kan
mærke venskaber udvikler sig.

Pernille og Louise

Sønderalle 1

6630 Rødding

Tlf. 74 84 14 15

mail@roddingbogtryk.dk
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Telefon: 74 84 20 00 - transport@brdrthomsen.dk
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Præsentation: U14 PIGER

www.hotelroedding.dk

KVALITET, STIL og HYGGE…
A la carte i to restauranter,
selskaber, koncerter og hotel

Håndlavet og stolt!

Hotel Rødding
Rødding Torvet 8
6630 Rødding
Tlf. 74 84 14 04

Hej!
Vi er 11 friske og frejdige unge tøser og deres to trænere, der ELSKER at spille håndbold. I vores
træning laver vi alt fra seriøse bold-lege, forsvars-/angrebsøvelser, og andre øvelser, til hyg-
gehåndbold og fjolle-lege. 

Vi er et super friskt team, der er rigtig gode til at rose hinanden, skabe god stemning på hol-
det og samarbejde i alle situationer. Alle på vores hold er super engageret i håndbold og vil rig-
tig gerne lære en masse nyt!

Mange håndboldhilsner 

U-14 pigerne 
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ne for at få en stærk partnerom muligheder
området. Kontakt os gervirker under i nær

En stærk lokal rådgiver kender de præmisser erhvervslivet 

Tæt på...
 
 

.martinsen.dk
ejen, Tlf: 76 96 33 66

, som er tæt på dig.ne for at få en stærk partner
e ne og hør mer   e området. Kontakt os ger

En stærk lokal rådgiver kender de præmisser erhvervslivet  
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Præsentation: U14 DRENGE
Røddings U14 drenge hold består af to trænere og 
12 håndbold drenge 
Vi træner hver onsdag fra kl. 19-20.30. Vi træner med fuld damp til hver træning. 

Det er sjovt, at spille håndbold, både vores træning og vores kampe bæger præg af dette. Vores
træning er udfordrende men passer til de enkelte spillers tekniske, taktiske og fysiske evner.
Derfor er vores træning fyldt med gode udfordringer for alle, uanset hvilke håndbold niveau
man har. 

Vi har stor fokus på den individuelle spiller og deres udvikling, men samtidig fokus på at hånd-
bold er et holdspil hvor der er plads til alle. 

I weekenderne spiller vi ofte kamp, hvor vi spiller i B-rækken. Vi ligger stabilt i B-rækken og vi
spiller nogle rigtig spændende og sjove håndbold kampe. 

Vores forventninger til sæsonen, at vi bliver ved med at have det sjovt til træning og kampene.
Endvidere at vi forsætter det gode håndboldspil og at vinder flere kampe og rykker op i A-
række.  

Det vigtigste, er at det skal være sjovt at gå til håndbold. Så grib skoene og prøv at træne med
os. Det er aldrig for sent at starte til håndbold. 

Kh Nynne og Lone

SPORT. HVER DAG.

Torvet 1

6630 Rødding

Tlf. 74 84 15 44
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GÅ I FITNESS

SPIL BOWLING

SVØM EN TUR

 
   

       
a     

          
 

               
m    

 

 

 
  

   
      

       
 

      

 

 

 

   

        
             

 
 
 
 

               

SLUT AF MED MAD i

Vi leverer til hverdag og fest - se mere på www.rcentret.dk

Søndergyden 15 · 6630 Rødding · Tlf. 73 84 54 00 · post@rcentret.dk



STARK Ribe
Tøndervej 6 • 6760 Ribe • Tlf. 7688 1200

Præsentation: SERIE 2 HERRER
Bliver det en topplacering?

Serie 2 Herrer har i år fået tilgang af et par spillere fra Gram samt en tidligere Rødding spiller 

Det ser rigtig positivt ud med en meget bred trup i år bestående af unge og ældre spillere.

Jeg tror selv på en topplacering og med mulighed for oprykning til serie 1.

mvh Lars
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Godt sammenhold…

Pigerne på holdet møder op til træning med forventning om at latter og en høj puls er en selv-
følgelighed. Og der er det på serie 3 pigernes hold. Sammenholdet er godt og viljen og lysten
til at lære nyt er fundet frem til hver træning. 

Til kampene kæmper pigerne hvad de kan og tonen til hinanden såvel til træner og dommer er
god, og det gør, at det er en fornøjelse at følge dem kamp efter kamp.

Pernille

Præsentation: SERIE 3 DAMER
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Vi er allerede i gang med sæsonen og har på nuværende tidspunkt spillet 2 kampe.
Den første kamp var på hjemmebane mod et stærkt besat Ribe hold, med mange unge kræf-
ter på holdet. Vi spillede en rigtig god og tæt kamp, hvor holdet virkelig viste format og god
fight, og blev først ”løbet over” da der manglede 10-12 minutter af kampen. Og det på trods
af en skade tidligt i kampen der betød, at vi ikke havde udskiftere spillere resten af kampen.
Kampen endte 15-20 i Ribe favør.

Vores anden kamp var på udebane mod Gørding/Lourup. Vi spillede fornuftigt i starten af kam-
pen, brændte chancer, men var foran til pausen 8-6. Vores anden halvleg var derimod et langt
mareridt, hvor ikke meget fungerede for os, og derfor tabte fortjent med 18-14.

Vi har derfor en del at skulle revanchere, håber på god opbakning fra tilskuere pladserne til
denne og de næste hjemmekampe, vi har brug for det. 

Vi har et godt og rutineret hold, der kan spille rigtig godt håndbold, men  vi er dog en smal trup
som samtidig også kan presses, når bolden ikke lige triller vores vej, det er vores udfordring.
Vi håber derfor også på at vi kan få lidt spiller tilgang, det vil kunne hjælpe os i løbet af
sæ sonen.

Vi ses i hallen i løbet af vinteren.

Henrik Tank Baskjær

Præsentation: SERIE 1 DAMER
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Tornum Auto A/S
Tornumgårdsvej 18, Tornum
6660 Lintrup
Tlf. 7485 5474
www.tornum-auto.dk

Bedre kørende med
Tornum Auto

Vi reparerer alle bilmærker 
     og du bevarer fabriksgarantien

Autoskade 

Kundebil

Privat og erhverv

Speciale: Skoda, Audi, VW, Smart, og Opel

Du bliver altid kontaktet hvis 
     omkostningerne til det aftalte 
     arbejde bliver mere omfattende

Stor faglig kompetence

Kvalitet og service
     hver gang

Lokal og nærværende

Tornumgårdsvej 18, Tornum
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