
NYHEDSBREV FRA RIF HÅNDBOLD   

                       
Så er vi i gang med håndboldsæson 2015 – 2016  

Her er nogle datoer hvor du/I skal sætte kryds i kalenderen: 

Den 16.11.2015: Skrabelodder – seneste afleveringsdato.  

Den 28.11.2015 fra kl. 10-13:  Afholder vi et Julearrangement i hallen.  
(På hjælpesedlen angivet til den 17.12, men måtte rykkes p.g.a. udbringning af kalendere). 

Vi mødes alle U6-18 ungdomsspillere, damer og herrer kl. 10.00 i hallen, hvor vi starter med at dele kalendere ud 
for JP El-service og Brian Jessen Tømrer i byerne Rødding (halv), Gram (halv), Fole, Ø. Lindet, V. Lindet og 
Skodborg – nærmere besked om hvem der går hvor kommer senere eller på dagen. 

Alle deltager, damerne, herrerne, ungdomsspillerne fra U6-18 - U18 pigerne er der til at,  hjælpe de 
små rundt i Rødding. 

Forældre og søskende, samt børn til seniorspillerne er velkommen.  
Efter kalender uddeling, holder vi julehygge i hallen. 

HÅBER ALLE BAKKER OP OM DETTE ARRANGEMENT – tilmelding til jeres træner  kræves – nærmere info følger.  

 

Den 13.12 fra kl. 14.00 – 19.00:  Vi afholder hjemmestævne ”ET BRAG I HALLEN”  
Alle hold spiller hjemme, og vi har hyret en professionel speaker, som til daglig speaker til KIF Københavns 
hjemmekampe. Der vil være indløb, musik og speaker ved scorringer. 

Det er rigtig vigtig, at vi får mange tilskuere i hallen den dag, så inviter alle dem du kender til håndbold  

Søndag 13. december. Der vil være gratis kaffe til alle tilskuerne og hoppeborg til de små.  
 

DET ÅRLIGE JULEOPTOG igennem Rødding by.  Alle spillere deltager – modtager helst ingen afbud  

Søskende, forældre, bedsteforældre osv.…. Er meget velkomne til at gå en tur gennem byen med os. 

Vi skulle gerne blive det største hold i år  !!!!  Nærmere info om dato følger. 

 

Januar 2016: Salg af målaktier. Vi håber alle spillere kan tegne 1-2 målaktier - det er de penge, 
der er med til, at vi kan holde vores ungdomsafslutning i marts – april mdr.  
 
Juleferie fra 17.12.2015 – 4.1.2016 
 
Håndboldhilsner fra RIF Håndbold 
Bestyrelsen 

 
HUSK at like vores facebook side ”RIF Håndbold” og følg med i hvad der sker i din klub. 


