
Siden sidst… 
Den 30. marts mødte et par friske damer op og ville lave en torsdags klub for at 
hjælpe bestyrelsen med nogle hænge partier. Det er vi meget glade for. 
Vi har endelig fået lavet et nyt køkken, super dejligt – det var meget tiltrængt. 
Klublokalet er også blevet renoveret.  
D. 1. maj i år startede vi krolf igen, der var et godt fremmøde af de garvede spillere 
plus nogle nye. Her startede vi også som noget nyt i år op med Udendørs 
gymnastik for alle, her var der også et rigtig godt fremmøde og der blev motioneret 
igennem. Et par gode hold med godt humør. Sankthans aften d. 23. juni på Rørholt 
stadion. En tradition vi altid fejrer uanset vejret. Vi var 60 samlet til spisning i 
skuret, stegt flæsk med persillesovs og jordbærgrød. Fint vejr lige indtil Mogens 
Gregersen fra Try Efterskole skulle til at holde båltalen, Så begyndte det at regne. 
De fleste der deltog i spisningen gik dog med ned til bålet, flere stødte til og hørte 
en god båltale, vi fik heksen sendt af sted og midsommervisen blev sunget, bålet 
blev brændt af, derefter var der hygge i skuret. Lindy fra Aså spillede på harmonika 
for os. Sommerfesten blev afholdt i år d. 5. august hvor vi også fik afholdt vores 
traditionelle krolf stævne.  Vejret var med os i år og der blev kåret vindere. Vi fik 
også besøg af Hjallerups motionsdamer som lavede en rigtig flot opvisning som 
matroser. Efter en rigtig god eftermiddag var der spisning i skuret, og senere på 
aftenen spillede Thorup spillemændene op til dans. Der var godt gang i den på 
dansegulvet og det blev i alt en rigtig god og hyggelig aften. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
 
Hver onsdag spilles der Banko kl. 19.00 på Rørholt gl. skole, kom og vær med. 
 
75 års Jubilæumsfest d.  11. november kl. 18.00  
Der serveres lækker buffet med dessert og efterfølgende kaffe kun 130 kr. pr. 
person (børn u. 12 år kun 60 kr.) tilmelding senest d. 3. nov. Til 30541580 
Der vil være mulighed for at købe øl, vin og sodavand.  Efter spisning vil Thorup 
spillemændene spille op til dans, og så er dansegulvet til fri afbenyttelse. 
 

Den 4. december kl.  18.30 – 21.00. 
Charlotte Guldborg kommer og hjælper os med at lave juledekorationer og dør 
kranse. Kom og vær med til en dag med julehygge, hjælp og inspiration. Der 
serveres kaffe og brød. Pris 50 kr. tilmelding senest d. 27. nov. til 30541580 
 
Den 28. december kl. 14 
Danser vi omkring juletræet i gymnastiksalen. Alle er velkommen, der vil være 
kaffe, kage og slik poser til børnene. Det koster kun 30. kr .pr. person at deltage. 
Ingen tilmelding. Alle kan deltage. 
 
Mandag d. 26. februar kl. 19.00 
Bliver der holdt generalforsamling. Vi håber der er mange der vil møde op og der vil 
blive taget godt imod ris og ros. Vi giver som sædvanlig en kop kaffe og en bid brød. 
 
 

 

 

 

 RIF har 75 års Jubilæum i år.    

Husk tilmelding til jubilæumsfesten d. 11. November. 

  

https://clipartfest.com/download/89dc18ced0fc8372d7e9bf1a2d7a6f44c82b1448.html
https://clipartfest.com/download/89dc18ced0fc8372d7e9bf1a2d7a6f44c82b1448.html


Bestyrelsen Rørholt idrætsforening 

Formand: Mia Thorup Sudergaard, Møllebakken 11, 9310 Vodskov 
  Tlf: 40704109 
Næstformand: Vivi Olesen, Nejsigvej 16, 9362 Gandrup 
  Tlf: 30541580 
Kasserer: Brian Holm Hansen, Karensborgvej 2, 9330 Dronninglund 
  Tlf: 40921785 
Sekretær: Jane Berthelsen, Snørholtvej 41, 9340 Asaa 
   Mobil: 29262063 
Bestyrelsesmedlem: Trine Thøgersen, Stationsvej 27, 1 sal, 9330 
Dronninglund Tlf: 23629040 
 

Passiv kontingent kun 25,- konto nr.: 9044-0445630977 
Hjemmeside: www.rorholt-if.dk 
Facebook:  Rørholt IF 
 

Gymnastik i Rørholt I.F. 2017/2018 
Tirsdage: 
Kl. 15.50 – 16.40 børn over 1 år til ca. 4 år 
Kl. 16.40 – 17.30 Motionsdamer (ingen gulvøvelser på dette hold) 
Kl. 18.30 -  19.20 Motionsdamer 
 
Torsdage: 
Kl. 16.00 – 16.40 Baby gymnastik (kan deltage fra 3. mdr.) 
Kl. 17.00 – 17.50 Børn fra ca. 4 år – 9 år (her deltager forældrene ikke i 
gymnastikken) 
Kl. 19.00 -19.50 Motions Herrer 
 
Pris for deltagelse indtil sidst i marts 2018 kun: Voksne 300 kr.  Børn 250 kr. 
 
Det kan stadigvæk lade sig gøre at komme med på et af holdene. 

Evt. spørgsmål så kontakt Vivi på 30541580 
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