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FODBOLD

DBU og Egif fodbold afholdte igen i år fodboldskole på Egif’s baner. 
Der var 103 glade piger og drenge i alderen fra 7 til 14 år.
Læs mere om fodboldskolen inde i bladet under fodbold.
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Susan Sten Carina Sørensen

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne  
et møde i hjemmet
Børge Laursen Begravelsesforretning 

75 92 04 33

Få dit OK kort knyttet til sponsor kontrakten med 
EGIF’s  venner og støt samtidig EGIF’s ungdom

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Midtjysk
Køleservice I/S

Gl.landevej 55,Erritsø
7000 Fredericia

TLF. 75 94 24 00

AUTOVÆRKSTEDET ApS . v/ Klaus & Klaus
Gl. Landevej 59 . 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.merkonomenautoteknik.dk

Erritsø Dyreklinik
Ved Erritsø Butikstorv
Erritsø Bygade 115 . 7000 Fredericia
Telf. 75 94 01 01
Husk vi har døgnvagt

Tryghed &Omsorg gennem Viden og Forståelse

Driving Academy 
Kørekort til  

BIL—MC—TRAILER 
www.driving-academy.net 

Tlf.  28 87 87 00 

 Henrik CHristensen A/s
Vejle – FrederiCiA

Autoværkstedet ApS • v/ Klaus Møller Jensen
GL. Landevej 59 • 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.autovaerkstedet-fredericia.dk

Heidi Due

Christian Jørgensen, Erritsø
Byrådsmedlem, Fredericia Kommune
Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget
Tlf. 24 61 11 99
Christian.jorgensen@fredericia.dk

marmariskebab.dk
Erritsø Bygade 62
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 44 55

s
Dyrlæger
Ve tfyns



Kurt Hansen - Annoncer
Tlf. 75 94 29 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk
   
Ruth Hansen - Stof
Tlf. 75 94 35 82
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til: 
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport Sept. 2017”er:  

Søndag den 17. september udkommer 6. okt.
 
Øvrige deadline 2. halvår 2017 er: 
Søndag  den 22. oktober
Søndag  den 26. november 

REDAKTION

STOR TAK TIL 
FLEMMING 
FÆNØ
På side 3 i SPORT 
har Flemming Fæ-
nøs navn hidtil væ-
ret nævnt som en 
del af Redaktionen, 
men han har nu øn-

sket at blive fritaget for sine opgaver, og 
det er dermed en epoke i SPORT, som 
er slut.

Allerede i midten af 70’erne overtog 
Flemming redaktionen af SPORT. I 
begyndelsen var det sammen med 2 
yngre medredaktører, men efter nogle 
år overtog han jobbet alene. På det tids-
punkt bestod jobbet af mere end bare 
at lave et blad, idet han også skulle sør-
ge for at få bladet distribueret.

Når et blad skulle laves, 
var proceduren derfor således:
Først skrev Flemming til alle afdelinger 
om, at de skulle huske deadline for ind

levering af stof. Derefter skrev han det 
indleverede materiale rent på sin skrive-
maskine.

Når dette var færdigt, kørte han bladet 
til trykkeriet. Når bladet så var trykt, 
hentede han bladet igen, hvorefter de 
bude, som han havde ansat, hentede 
bladene hos ham og uddelte dem på 
de ruter, som han havde beskrevet. Da 
det efter en del år blev for besværligt 
at skaffe bude, blev uddelingen i stedet 
overtaget af ugeaviserne.

Han fortsatte med redaktørjobbet indtil 
2009, hvor han stoppede, og hvorefter 
han så fortsatte med nogle mindre ad-
ministrative opgaver.

Vi vil derfor nu sige en meget stor tak 
til Flemming for hans store arbejde med 
SPORT i over 40 år. Han har en meget 
stor andel i, at vi i EGIF i så mange år 
har haft et velfungerende blad, der har 
kunnet bruges som information om, 
hvad der sker i EGIF.
                           Kurt Hansen

HOVEDBESTYRELSEN
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TENNIS

TENNISSKOLEN 2017
I dagene 10. til 12. juli 2017 afholdte EGIF 
Tennis sin sommer tennisskole med del-
tagelse af mellem 21 og 26 juniorer hver 
af de 3 dage. Deltagerne kom både fra 
klubben selv og udefra.

Arrangementet var markedsført både di-
rekte af EGIF Tennis og via kommunens 
FerieSjov 2017. 

Vejret var med arrangementet, der kun 
blev meget kortvarigt afbrudt af få og 
små byger. De unge havde 3 forrygende 
dage med højt humør, en masse spil, 
leg og sjov, konkurrencer, øvelser og 
træning. Klubben stillede med 3 træ-
nere, Laurids Hansen, Hanne Baxter og 
H.M. Brøndum alle 3 dage plus frivillige 
hjælpere til frugtskæring, kagebagning, 
pølsegrillen, kaffebrygning, mv. Også 
klubbens sponsorer var meget flittige og 
velkomne bidragydere til arrangementet.

Arrangementet gav EGIF Tennis 15 nye 
medlemmer, hvoraf 12 er juniorer, og 
et økonomisk overskud på ca. 5.000 kr. 
Klubben har nu rundet 200 medlemmer, 
hvilket er en fortsat fremgang ift. sidste 
års 190 medlemmer. Især juniorsiden 
har oplevet stærk fremgang til nu godt 
40 aktive juniorer, hvilket er næsten en 
fordobling ift. sidste år.

Formanden, Hans Martin Brøndum, si-
ger i den forbindelse, at EGIF Tennis vil 
fortsætte sit stærke fokus på mange og 
brede tilbud til alle tennismedlemmer i 
alle aldre og på alle niveauer og dermed 
udvikle og konsolidere både medlems-
fremgang og klubbens sunde og solide 
økonomi til gavn for fremtiden. 

EGIF TENNIS RUNDING  
AF 200 MEDLEMMER
EGIF Tennis har her i juli 2017 rundet de 
200 medlemmer og har aktuelt medio 
juli 204 medlemmer. Medlem nr. 200 
blev 15-årige Wiktoria Drygass, der også 
deltog i klubbens sommer tennisskole i 
uge 28. Wiktoria fik overrakt en ny ket-
cher og nye bolde af klubbens formand, 
Hans Martin Brøndum. Lillesøster Zofia 
deltog også i sommerskolen og er også 
meldt ind i klubben. Zofia fik ligeledes 
en ny ketcher som sidegevinst. Tillykke 
til dem begge.

Hans Martin Brøndum
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FORMANDEN HAR ORDET
Foråret er gået og det samme er som-
meren også, det har nok ikke været det 
bedste vejr her hjemme men det er al-
tid fodbold vejr. 

Som så mange andre foreninger er det 
en udfordring at skaffe og holde på alle 
spillere, men vi tror på at vi har fat i no-
get rigtigt, Egif fodbold satser stort på 
at gøre pige-dame fodbold til en stor 
del af Fredericia og der er godt gang 
i. Pige afdelingen vokser og der bliver 
arbejdet hårdt af den styrergruppe som 
sidder med opgaven. Vi har fundet man-
ge dygtige trænere og holdledere til år-
gangene men der kan altid bruges flere 
hjælpere til forskellige opgaver. hvis du 
har lyst til at høre mere eller vil hjælpe 
styregruppen, så kontakt Tina Aabo på 
t.aabo@hotmail.com.

Hvad er det for noget fodbold vi spiller 
i Egif Fodbold, ja vi har lige fra Barn og 
voksen og så ellers hele vejen op gen-
nem årgangene. 

Det bliver til ca 550 spillere. Hvorfor 
gør vi det så, ja vi gør det fordi vi har 
mange frivillige trænere og leder som 
elsker fodbold eller bare vil gøre alt for 
at holde Jeres børn i gang med noget, 
frem for at løbe rundt ude på gaderne 
uden et fællesskab. Erritsø er en sund 
bydel og vi vil gøre alt for at tilbyde alle 
der har tid og lyst til at spille fodbold, i 
en klub hvor de kan følge sig trykke og 
glade for at være. 

Kort sagt så er Egif fodbold for alle. 

Vores flotte nye kunst bane står også 
helt klar til at blive brugt til efteråret og 
vinter. VI er stolte af at kunne tilbyde en 
god bane til vores mange gæster som 
kommer til os hen over vinteren. Med 
banen kan vi udvikle vores egne spillere 
på en helt ny måde. Samtidig er multi-
banen også klar til småbold og sjov med 
bolden for de helt små pus som også 
elsker fodbold. 

Vi håber I vil gå en tur forbi vores baner 
og se alle de glade børn og unge men-
nesker som spiller. Ses vi snart til kamp 
ude på banerne? 

Kim Stewen Egif fodbold´s formand

Har du eller dit barn lyst til at 
spille fodbold, er sæsonen 17/18 
startet op og klubbens frivillige 
trænere står klar til at tage imod. 

Nærmere information om hold og 
kontaktpersoner henvises til
http://www.egif-fodbold.dk/

FODBOLD
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FODBOLD

FODBOLDSKOLE
Traditionen tro blev der igen i år afholdt 
fodboldskole i uge 26 under EGIF fod-
bolds faner.

Populariteten for fodboldskolen var da 
heller ikke til at tage fejl af, da mere end 
30% af billetterne allerede blev sikret 
blot seks timer efter, at disse var sat til 
salg. Efter kun fire dage var to tredje-
dele af billetterne solgt og ugen efter 
var mere end 80% solgt. Alt sammen 
tre måneder inden fodboldskolen skulle 
sparkes i gang. 

Med visheden om, at de 6 grupper ville 
blive udsolgt snart, gik arbejdet med 
organiseringen i gang. En god håndfuld 
unge fyre meldte sig hurtigt på banen til 
at være med som trænere, da de selv 
har spillet i EGIF og gerne vil give børne-
ne en god fodboldoplevelse. Lidt svære-
re var det at få de yngre hjælpetrænere 
med. Vi kæmpede en hård kamp
mod ferie og fritidsjobs, men fandt til 
slut nogle super engagerede hjælpe-
trænere, der glædeligt mødte ind hver 
morgen for at træne fodbold. De fleste 
var lokale, mens enkelte tog turen over 
bæltet fra Middelfart.

Årets skoleleder, Gitte, havde timet og 
tilrettelagt skemaet fra mandag morgen 
til fredag eftermiddag. Foruden at sikre 
en god madordning hos hallens cafete-
ria som børnene glædeligt tog i mod, 
havde hun også frugt klar til de i alt 103 
deltagere, der blev sponsoreret af Su-
perBrugsen i Erritsø. Hertil tog hun sig 

af skader – både mildere vabler og til de 
lidt større skrammer.I år fik Predip rollen 
som trænerleder, der bød på forskellige 
opgaver og oplevelser. Foruden at sikre 
trænernes engagement og tilgang til 
træningen, var det også vigtigt at holde 
humøret oppe blandt de mange delta-
gere. Samtidig med at være synlig på 
banerne, sparrede han med trænerne 
for at give dem de bedste forudsætnin-
ger for en succesfuld træning. 

Selvom bygerne hilste på os, blev de 
ikke længe ad gangen og vejret var for 
det mest til at klare. Sådan forløb en 
oplevelsesrig uge 26 i fodboldens tegn, 
hvor vi også fik fejret 25 året for DBU’s 
fodboldskoler. EGIF fodbolds Børn & 
Unge afdeling takker alle frivillige, der 
hjalp til for at få enderne til at mødes og 
ser frem til fodboldskolen i 2018.

FODBOLDAFSLUTNING
Den 21. juni blev der i år afholdt fodbold-
afslutning i EGIF fodbolds Børn & Unge 
afdeling, hvor årgangene U9-U17 del-
tog. Her deltog 160 af klubbens spillere 
og forældre samt trænere til fællesspis-
ning i Erritsø Idrætscenter. 

Først bød programmet på de traditio-
nelle kampe mellem trænere og spillere 
fra de enkelte årgange, senere var der 
spisning med lækker buffet fra cafete-
riet. Herefter blev Årets Fighter og Årets 
Kammerat kåret for hver(t) hold/årgang.
Men ingen hold uden trænere, så de 
skal også hædres. 
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FODBOLD

ÅRETS TRÆNERE OG INDSJÆL
I år blev prisen som Årets Træner over 
25 tildelt Jorge Pimenta, der bare bliver 
ved og ved og ved. 

Prisen som Årets træner under 25 blev 
tildelt Martin Holm Kristensen (Mauer) 
for hans engagement som hjælpetræ-
ner gennem længere tid. En ny pris fik 
også set dagens lys, da frivilligheden 
skulle have et skulderklap. 

Årets Ildsjæl blev tildelt for første gang 
til Tina Aabo Frederiksen, for sit initia-
tiv og engagement for pigefodbolden, 
der bl.a. har betydet at Fredericia KF er 
blevet til og har haft EGIF Fodbold med 
hele vejen, men også været med til at 
få startet to nye pigehold blandt de yng-
ste årgange. 

Årgange Træningsdag Tidspunkt Kontaktperson               Mobil nr.

3-5 årige Tirsdag kl. 17.00-18.00 Anita Hebsgaard             3031 2142

U7-U8 piger Tirsdag & torsdag kl. 17.00-18.30 Michael Hebsgaard          2170 6118

U9 piger Tirsdag & torsdag kl. 17.00-18.30 Tina Aabo 2611 0910

U10/U11 piger Mandag & onsdag kl. 17.00-18.30 Finn Pedersen 2985 9750

Pigeansvarlig leder & Koordinator for 
klubsamarbejde for U13 piger og æl-
dre: Tina Aabo, 26 11 09 10

Tjek hjemmesiden for træningstider 
Pigeungdom & Senior
www.fredericiakfk.dk

PIGE FODBOLD 3-12 år
Kom og vær med  
i vores fodboldteams.
Vi starter pigefodbold op i uge 32 igen.
Vi har mange seje piger der spiller fod-
bold. Vi har det rigtig sjovt.

Kom og vær med i vores fællesskab  
og møde dine fodboldveninder.
Kom og prøv det af.
EGIF Fodbold - Krogsagervej 40, 
bag hallen.
Vi glæder os til at se jer.



FODBOLD

ÅRETS KAMMERAT OG FIGHTER I EGIF FODBOLD  
SÆSONEN 16/17 - DRENGE   

Årets Fighter Årets Kammerat

U9B Malthe Scheurer Jacobsen Carl Holt Rafn

U9C Kristoffer Jensen

U10A Konrad Clausen Magnus Lødsen Eis

U10B Mikkel Lødsen Eis

U10C Oliver Sicari

U11 Andreas Johansen Marius Due Petersen

U12 Tobias Lemann Nielsen Sebastian Pihl Jensen

U13 Mikkel Makne Daniel Lynge Madsen

U14 Alexander ”AH” Hansen Ricki Benevides

U15M Magnus Hybel Malte Due Petersen

U15B Jakob Ingemann

U16 Frederik Lindemann Jacob Larsen 

U17 Emil Laursen Nicklas Gisler 

PIGER  

U9/10 Natasha Swasdikula Frida Riis Møller

U12 Thea Pedersen Mathilde Skovgaard

U14M Anna-Maj Kring Nikolaisen

U14B Laura Steiner Jensen Ditte Linnemann

  
        8



FODBOLD

FRØS CUP 12/8-17
EGIF havde 14 hold med til Frøs cup 
på Monjasa park. Både pige og drenge 
hold. Det startede flot med solskin på 
stadion, men senere blev det overskyet 
og regn. Børnene virkede dog til at være 
i rigtigt god humør og der blev gået til 
den rundt på banerne. Alle var vindere 
og alle fik en Frøs medalje med hjem.

Der var boder med brød fra Byen brød, 
sportstøj i Sportsmaster boden og Frøs 
sparekasse havde en bod. Her var der 
en konkurrence, hvor mange kunne vin-
de et rejsegavekort på 10.000 kr. 

Det fik EGIF del i, det var nemlig en af U9 
pigernes far der var så heldig at have den 
nøgle der kunne låse skattekisten op.

U11 PIGER
Det var med stor spænding U11 pigerne 
mødte op til Frøs Cup 2017. Omklæd-
ningen foregik i de vante omgivelser i 
EIC. Efter omklædningen var der lige 
noget teori vi skulle have styr på, for 
det var første gang pigerne skulle spille 
8-mands.

Efterfølgende kørte vi ud til Monjasa 
Park, hvor stævnet afvikles. Vi skulle 
spille 2 kampe. Debut kampen var mod 
Fredericia KFUMs U11 piger, som hav-
de deltaget i Madsby Pige cup før som-
merferien.

Det blev lidt af en rodet affære, men vi 
holdt nullet indtil de sidste 5-6 minutter 

af kampen, hvor KFUM fik scoret til 1-0.i 
det sidste minut blev det til 2-0. Begge 
hold kæmpede bravt.

Sidste kamp blev spillet mod Fredericia 
KFUMs U12 piger, så det var med stor 
spænding hvordan vi ville klare os mod 
de rutinerede og et år ældre KFUM piger.

Kampen begyndte noget famlende, 
men så fik vi presset KFUM pigerne 
i bund. Efter 3 minutters kamp fik vi 
scoret til 1-0. Det gav noget selvtillid til 
pigerne og havde et godt flow i vores 
spil. Omkring 12-13 minutters spil fik vi 
scoret endnu en gang til 2-0. Humøret 
var højt blandt pigerne. 

Vi havde endnu et par chancer men bol-
den ville ikke ind. KFUM fik en contra 
chance og fik reduceret til 1-2. I de sid-
ste minutter havde vi et langskud, som 
målmanden parerede men bolden fort-
satte ind mod målet og deres velspillen-
de målmand reddede bolde på stregen.
Trænerteamet kunne med tilfredshed 
konstatere. at pigerne havde ydet en 
SUPER indsats. Er du interesseret i at 
blive en del af fodboldteamet, så træ-
ner vi hver mandag og onsdag kl. 17.00-
18.30.

Finn Pedersen
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FODBOLD

FRØS CUP
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FODBOLD

EGIF FODBOLD ”FRIVILLIGBANK”

Vi har oprettet en facebook side til frivil-
lige der ønsker at bidrage med div. op-
gaver i klubben.

Fodbold afdelingen vil ligge opslag ind 
når der behov for hjælp, og man kan så 
tilbyde sig i det omfang man vil.

Har du lyst at være en del af ”frivillig-
banken”, så tilmeld dig på facebook.
Man forpligter sig ikke til noget, før man 
selv byder sig til.

Bliv en del af fælleskabet og få større 
netværk og nye venskaber.

Tina Aabo
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EGIF GYMNASTIK - PROGRAM 2017-2018
sæsonstart mandag d 4/9 2017

Læs mere og tilmelding på www.egif-gymnastik.dk
Ret til ændringer forbeholdes

Højmosen Erritsø Idrætscenter Hal 3
Mandag Holdnr. Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører Mandag Holdnr Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører

16.00-17.00 700 Know Your Moves  *) Cecilie V. / 8.45-9.45 716 Morgen Motion 60+ m/k Birthe
Dansehold 6.-8. kl. Tanja 9.45-10.45 717 Damer Inger

18.00-19.00 701 Pilates  (max 30) Sandra 17.30-18.30 718 Rygtræning   (max 30) Bente
19.15-20.15 702 Yoga  (max 30) Sandra 18.30-20.00 719 Line Dance.  Begyndere Mette V. Karen

Tirsdag 19.30-21.00 720 Line Dance.  Øvede Mette V. Karen
16.00-17.00 703 Springpiger    (max 30) Mette M. Sarah C., Mette La., Megan, Alberte, Tirsdag

Piger 0.-2. kl. Regitze, Heidi S., Josefine E., Signe S. 19.00-20.00 721 Fællesholdet Mette B. / Gytha / Poul Jakob
17.00-18.00 704 Pigefræs   (max 30)  Grete / Benedikte, Birgit, Sarah C. Onsdag

Springpiger 4-5 år Mette M Mette La., Megan, 17.00-18.00 722 Rytmetøser *)  (max 30) Emma D. Freja, Tine, Sara E., Sissel, Sille
18.00-19.00 705 Arnes drenge Arne Philip, Mette La., Megan, Mads B. Piger 0.-2. kl.

Springdrenge 5 år-1. kl. 18.00-19.00 723 Cheerleader    *) Louise / Anna Annemette
19.00-20.00 706 Herreholdet Arne Fra 4. kl Camille
20.00-21.30 707 Karleholdet Jan Lars V. 19.30-20.30 724 Yoga  (max 28) Lene

Onsdag Torsdag
17.00-18.30 708 Mini-mix Heidi R. / Cecilie B., Alberte, Signe B., Jacob V. 16.30-17.30 725 Pilates   (max 20) Lotte N.

Piger og drenge 0.-3.kl Jacob L. Amalie, Astrid, Morten B., Henrik A. 17.30-18.30 726 Rygtræning   (max 30) Bente
Torsdag 19.00-20.00 727 Svedbanken Lars J.

16.30-17.30 709 Turbotøser       (max 35) Rie / Maja Emil J., Katrine R., Mette R., Terese,

Piger 3-4 år Josefine L., Naja Kirstinebjerg afd.Havepladsvej
17.30-18.30 710 Springlopper Marianne Tinni, Aleksander, Anders D., Jacob V Mandag

Drenge 3-4 år Maja, Emil J., Philip, Rie, Naja 16.45-18.45 728 EGIF Spring Team *) Instruktør Team under afklaring
18.30-20.00 711 Parkour  fra 10 år Philip Mads B., Emil M. UDTAGET HOLD

Piger og drenge fra 10 år Piger og drenge 9-19+ år
Søndag Tirsdag

10.00-11.00 712 Forældre / barn    (max 65) Karna Gustav, Tinni, Marianne, Wicky 17.00-18.30 729 Mix-Spring *) Joachim/ Anni Anders S., Hannah, Anders K.  
Piger og drenge 1-3 år Piger og drenge 4.-7. kl Mathias Sk., 

18.30-20.30 730 Seje Gutter *) Anders S. Lars L.

Erritsø Idrætscenter Hal 2 Drenge 6.kl-19 år

Onsdag Onsdag
17.00-18.00 713 Power Girls *) Katrine E. Malene 19.00-21.00 731 Springfolket *)   Instruktør Team under afklaring

Piger 3.-5.kl. Piger 6.kl-19 år
18.00-19.00 714 Gymjam *) Katrine E. Malene Lørdag

Piger fra 6.kl. 10.00-12.00 732 Power Spring  (max 30) Klavs
19.00-20.00 715 Spændstige Damer 40+ Lotte R. Drenge og piger fra 5.kl

OBS!
Se holdbeskrivelser på www.egif-gymnastik.dk

*) = Evt. ekstra omkostninger ud over kontingent.12
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19.00-20.00 706 Herreholdet Arne Fra 4. kl Camille
20.00-21.30 707 Karleholdet Jan Lars V. 19.30-20.30 724 Yoga  (max 28) Lene

Onsdag Torsdag
17.00-18.30 708 Mini-mix Heidi R. / Cecilie B., Alberte, Signe B., Jacob V. 16.30-17.30 725 Pilates   (max 20) Lotte N.

Piger og drenge 0.-3.kl Jacob L. Amalie, Astrid, Morten B., Henrik A. 17.30-18.30 726 Rygtræning   (max 30) Bente
Torsdag 19.00-20.00 727 Svedbanken Lars J.

16.30-17.30 709 Turbotøser       (max 35) Rie / Maja Emil J., Katrine R., Mette R., Terese,

Piger 3-4 år Josefine L., Naja Kirstinebjerg afd.Havepladsvej
17.30-18.30 710 Springlopper Marianne Tinni, Aleksander, Anders D., Jacob V Mandag

Drenge 3-4 år Maja, Emil J., Philip, Rie, Naja 16.45-18.45 728 EGIF Spring Team *) Instruktør Team under afklaring
18.30-20.00 711 Parkour  fra 10 år Philip Mads B., Emil M. UDTAGET HOLD

Piger og drenge fra 10 år Piger og drenge 9-19+ år
Søndag Tirsdag

10.00-11.00 712 Forældre / barn    (max 65) Karna Gustav, Tinni, Marianne, Wicky 17.00-18.30 729 Mix-Spring *) Joachim/ Anni Anders S., Hannah, Anders K.  
Piger og drenge 1-3 år Piger og drenge 4.-7. kl Mathias Sk., 

18.30-20.30 730 Seje Gutter *) Anders S. Lars L.

Erritsø Idrætscenter Hal 2 Drenge 6.kl-19 år

Onsdag Onsdag
17.00-18.00 713 Power Girls *) Katrine E. Malene 19.00-21.00 731 Springfolket *)   Instruktør Team under afklaring

Piger 3.-5.kl. Piger 6.kl-19 år
18.00-19.00 714 Gymjam *) Katrine E. Malene Lørdag

Piger fra 6.kl. 10.00-12.00 732 Power Spring  (max 30) Klavs
19.00-20.00 715 Spændstige Damer 40+ Lotte R. Drenge og piger fra 5.kl

OBS!
Se holdbeskrivelser på www.egif-gymnastik.dk

*) = Evt. ekstra omkostninger ud over kontingent. 13



GYMNASTIK

SÆSONSTART 2017-2018
Sæsonen 2017-2018 i Gymnastikafdelin-
gen starter mandag den 4. september 
med de første træninger. 

Også i denne sæson er programmet fyldt 
med mange gode tilbud – se oversigten 
her i Sport, eller på 
www.egif-gymnastik.dk

Vores tilbud til børn strækker sig fra for-
ældre/barn med leg og kolbøtter til rytme 
og spring for både piger og drenge. Til 
voksne har vi også en masse tilbud.

Et nyt tiltag i år er et dansehold, som træ-
ner på Højmosen mandag eftermiddag. 
Holdet er for piger i 6.-8. klasse. På hol-
det vil der blive arbejdet med forskellige 
”moves”. Der vil blive danset på livet løs, 
og der vil komme sved på panden. Så har 
du lyst til at danse og lære dine moves at 
kende, er dette holdet for dig.

Et andet hold, som også er nyt, er et che-
erleaderhold for piger fra 4. klasse. Der 
vil blive arbejdet ud fra de niveauer gym-
nasterne har med dans, spring og akro-
batik på gulv og opstillinger med kast til 
god musik. Det bliver sjovt, og der arbej-
des frem mod at lave et flot show.

På vores hjemmeside vil du kunne læse 
mere om begge hold samt alle vores 
andre hold under punktet med holdbe-
skrivelser.

I løbet af sæsonen afholdes der forskel-
lige arrangementer såsom fællestrænin-
ger og opvisninger både hjemme og ude 

- se kalenderen i programmet eller følg 
med på hjemmesiden. Foreningen ar-
rangerer transport, og der er altid ledere 
med, så I kan trygt sende jeres børn af 
sted. Forældre er også meget velkomne 
til at komme til arrangementerne.

Er du i tvivl om noget, så tag en snak med 
instruktøren på holdet efter træningen el-
ler kontakt en fra bestyrelsen. 

EGIF’s gymnastikafdeling har omkring 
900 medlemmer, som en stab på ca. 90 
personer bestående af bestyrelse, in-
struktører og hjælpe-instruktører holder i 
gang.

I gymnastikafdelingen bestræber vi os 
på at give medlemmerne flest mulige 
tilbud om forskellige former for gymna-
stik. Vi prioriterer uddannelse højt og 
har et hold af dygtige instruktører, flere 
med mange års erfaring, og enkelte 
helt nye – men alle med stor lyst og vilje 
til at gøre en frivillig indsats.

 Vi glæder os til at se rigtig mange gym-
naster - nye som gamle - til den nye sæ-
son. Og opfordrer til at komme og være 
med fra starten i uge 36.

KONTINGENT OG TILMELDING 
2017-2018
• Børnehold kr. 350
• Mix Spring / Mini Mix / Seje Gutter /  
 Springfolket kr. 450
• Voksenhold 1 time kr. 450
• Voksenhold 1,5 time kr. 500
• Spring Team 9-19+ år kr. 550
• Power Spring kr. 250

14



GYMNASTIK

On-line tilmeldingen er åbnet – følg lin-
ket på vor hjemmeside www.egif-gym-
nastik.dk 

Der vil ikke være andre muligheder for 
at tilmelde sig end via hjemmesiden 
og betale med dankort/visadankort/ma-
stercard i forbindelse med tilmeldingen. 

Vi gør opmærksom på, at der på nogle 
hold er sat maksimum på antallet af 
deltagere, for at sikre udbyttet for gym-
nasterne eller fordi der simpelthen ikke 
er plads til flere. For disse hold gælder 
først-til-mølle princippet. Hvis et hold er 
fuldtegnet, kan man tilmelde sig vente-
liste.

Lars Jensen

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

SOMMERAKTIVITETERNE
Krolf, petanque, naturfitness samt cyk-
ling har været godt fyldt op. Henover 
sommeren har godt 100 medlemmer 
været med til aktiviteterne, hvilket også 
billederne viser.  

NY SÆSON 
Den nye sæson 2017/2018 starter op 
igen den første uge i september kl. 9.15 
– 10.45, blot er der forandring i vand-
gymnastikprogrammet. 

Om mandagen slår vi de 2 hold sam-
men således at der kun er et hold fra 
kl. 11.00 – 12.00 under ledelse af Inger 
Nissen. 

Om torsdagen er der fortsat vandgym-
nastik fra kl. 11.00 – 12.00.

Inger og Vivi     
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UDFLUGTER
Selvom vi er uden for sæsonen, er der 
stadig gang i aktiviteterne. Der bliver 
spillet bold, gåture og cykelture som-
meren igennem.

Det er også blevet til et par udflugter. 
Vi var 42 deltagere på tur til Gyldens-
teen strand d. 4. juli. Vi kørte samlet fra 
Erritsøhallen og vel ankommet til Gyl-
densteen Strand nød vi den medbragte 
kaffe og Rundstykker. Derefter var der 
vandretur i det smukke område. Efter 
frokosten, som vi selv havde med, var 
der atter tid til en tur i området. Tak for 
opbakningen til turen. Tak til Aktiv Tirs-
dag der gav en dram til kaffen.

Inge Gormsen og Birthe Jensen 

Ø – TUR
Cykelholdet besøger hvert år en Ø. I år 
gik turen til RØMØ d. 8. august. Efter 
ankomst til Havneby, skulle der lige 
tankes op med kaffe og rundstykker. ( 
Lasse gav en dram til kaffen, tak). Nu 
var alle 26 klar til turen, en afmærket 
rute gennem klitplantager, Panorama 
ruten, en tur på 31 km. Første stop var 
RØMØ kirke, her sang vi ”I østen stiger 
solen op”. Så gik det ellers over stok og 
mest sten. Undervejs fandt vi en plet 
hvor vi spiste madpakken, på toppen af 
Rømø højeste punkt, ”Høstbjerget” 19 
m højt, et smukt sted med udsigt over 
det lyngklædte landskab. Efter en dej-
lig cykeltur meldte kaffetørsten sig. Vi 
fandt en kro, her blev der ryddet godt 
op i kagerne og med smil på læben 
fik alle kaffe og kage. Godt mætte og 
trætte kunne vi trille hjem efter en dejlig 
aktiv dag. Tak for opbakningen og jeres 
gode humør på turen.

Birthe Jensen

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT
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SÆSON 2017 / 2018  
Så starter håndboldsæsonen!  Vi (Besty-
relsen) glæder os meget til at se både 
nye og gamle håndboldglade medlem-
mer. Vi har samlet træningstiderne på 
tirsdage og torsdage, så der er mulighed 
for at mødes på tværs af årgangene - og 
forhåbentlig lære nogle flere fra de an-
dre årgange at kende?

Alle hold starter fra d. 1. september, dog 
har Dame Senior allerede ”snydt” lidt 
og har været i gang fra august.
 
TRÆNINGSTIDER
Nedenfor kan I se alle de nye trænings-
tider. Der er hold for de fleste alders-
grupper. 

Tirsdag
U10 Piger og Drenge  Kl. 16.00-17.00
U12 / U14 Piger  Kl. 17.00-18.30 
Dame Senior  Kl. 19.00-20.30 
Herre Senior  Kl. 20.30-22.00 

Torsdag
U6/U8 Piger og Drenge  Kl. 16.00-17.00
U10 Piger og Drenge  Kl. 17.00-18.00 
U12 / U14 Piger  Kl. 18.00-19.30 
Dame Senior  Kl. 19.30-21.00
Old Girls  Kl. 21.00-22.00 

Lørdag
Trille-Trolle Kl. 09.00-10.00

Til dem som ikke kender årgangsbeteg-
nelserne, så betyder f.eks. U8 at holdet 
er for børn i alderen til og med 8 år. 

Trille-Trolle holdet henvender sig til min-
dre børn, der kan lide at lege og have 
det sjovt med en bold.

Vi har desværre ikke et U16 hold, men 
interesserede er meget velkomne til at 
møde op på enten herre eller dame se-
niorholdene, og prøve at træne med. 

LAN-Party i Erritsø hallen,  
22.-23. september
Børn og unge i alderen 10-16 kan al-
lerede nu sætte kryds i kalenderen d. 
22.-23. september, for da afholder EGIF 
Håndbold LAN-Party i Erritsø hallen. 
Mere skal ikke afsløres her - flere de-
taljer offentliggøres på anden vis. Hold 
øje med vores Facebook side ”Erritsø 
Håndbold” og hjemmesiden.

U-10 spillere på DHF 
Sommerhåndboldskole
Nogle af U10-pigerne og en enkelt U10-
dreng var tilmeldt sommerhåndbold i 
Fredericia i uge 32. De havde 3 sjove og 
lærerige dage. Det kan klart anbefales. 

HÅNDBOLD
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Børnene får en god træning og sjove op-
levelser sammen med deres holdkam-
merater og lærer andre håndboldspillere 
på deres egen alder at kende. Det er et 
virkelig godt og anderledes supplement 
til den ugentlige træning i resten af sæ-
sonen. 

U12-pigerne blev filmet
I foråret medvirkede U12-pigerne i en 
reklamefilm for Frøs Sparekasse. Det 
var en spændende og anderledes op-
levelse for pigerne at deltage i. Filmen 
viser nogle sekvenser fra U-12 pigernes 
træning i hallen og kan ses her:
https://www.facebook.com/FroesSpare-
kasse/videos/1337315642972929/?fref
=mentions

U12-Pigerne sejrede
I sæsonens sidste kamp spillede U12 
Pige B uafgjort 9-9 mod puljens tophold. 
Til lykke med en flot afslutning på sæ-
sonen.

KORT NYT FRA BESTYRELSEN
Vores formand, Danny Aagaard, har 
desværre været nødsaget til at trække 
sig fra bestyrelsen og dermed også for-
mandsposten, pga. andet arbejde, og 
har derfor ikke mulighed for at fortsætte 
i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Danny 
for hans gode og engagerede indsats 
for håndboldklubben i det forgangne år. 
I stedet er Bestyrelsen blevet suppleret 
med et par nye medlemmer, som havde 
mulighed for at træde til med kort var-
sel, så vi undgik en ekstraordinær gene-
ralforsamling. Detaljer vil blive oplyst på 
vores hjemmeside i den kommende tid.

Helle Peschardt

Danmarksgade 31 B - 7000 Fredericia - T: 7240 7000

Privat & Erhverv 

Smagninger 

Øl, Vin & Spiritus 

Tapas 

Specialiteter 

Ost 

Kaffe & Te 

Vin- & Ølbar
Henrik Eriksen 

Vinhandler

HÅNDBOLD
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SENIOR - ERRITSØ RUGBY 
BLANDT DE 4 BEDSTE I DANMARK
Ved at besejre Aalborg 32-10 hjemme 
i juni måned, kvalificerede Erritsøs før-
stedivisionshold sig til det som kaldes 
Super 4. Det vil sige, at holdet kommer 
til at kæmpe om medaljer dette efterår. 
De andre modstandere er de to bedste 
hold fra øst Danmark og de forsvarende 
mestre fra Århus, som vandt divisionen 
i den vestlige del af Danmark. Alle hol-
dene skal kæmpe mod hinanden hjem-
me og ude og mesteren bliver kåret 
sent i efteråret.  
KÆMPE TILLYKKE HERFRA

Holdet starter efterårssæsonen med 
Challenge Cup. Det vil sige de to tabere 
fra semifinalepokalkampene skal møde 
hinanden. Det foregår i Hundested i 
slutningen af august. Efter kampen spil-
les der pokalfinale, denne kamp er mel-
lem Hundested og Speed fra Amager. 

UNGDOM
Erritsø rugby ungdom har været med 
i to af Dansk Rugby Unions stævner i 
henholdsvis Odense og Hundested. 
Det må siges at der kan spores en vis 
form for fremgang blandt alle ungerne. 
Der kom flere stævnemedaljer hjem til 
Erritsø.

U-16
Flere af vores U-16 spillere var med til 
et stævne i Gøteborg. Her spillede de 
mod flere hold og kom hjem med en flot 
tredje plads. 

U-14
Vores U-14 har fået ny træner som hed-
der Morten Jørgensen da Jens Ander-
sen har valgt at stoppe. Klubben takker 
Jens for det store arbejde han har gjort 
og byder velkommen til Morten.

RUGBY SEVENS
Rugby Sevens er blevet det helt store 
rugbyarrangement i år. Det findes over-
alt i landet, Landsholdet, Dansk Rugby 
Union og klubberne arrangerer Rugby 
Sevens turneringer.  

Vores kaptajn og landsholds spiller Jep-
pe Maagaard Holm har været med i to 
landsholdsstævner i udlandet, nemlig i 
Tjekket og Rumænien. Dansk Rugby 
Union afholdte et stævne i Esbjerg og 
afholder Dansk Rugby Unions mester-
skaber i Århus til efteråret. Ved stævnet 
i Esbjerg vandt Erritsø første pladsen. 

Angående klubber som arrangerer Rug-
by Sevens, skal nævnes rugbyklubben 
Speeds stævne kaldet Scandinavian Se-
vens. Landets nok ældste og mest an-
erkendte stævne. Erritsø deltager med 
to hold, et senior hold og et oldboys 
hold. Ja i har læst rigtigt. Disse stæv-
ner er enormt populære og der deltager 
mænd og kvinder fra klubber overalt i 
verden. Hovedsagen er at komme ud 
og spille rugby. Der skal spilles med 7 
spillere på en rugby bane og spilletiden 
er 2x7 minutter. Der stilles store krav til 
hurtighed og beslutsomhed.

Paul Erik Jensen
 

RUGBY 
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FERIESJOV
I uge 31 afholdt vi FerieSjov Badminton 
med stor succes. Der var fuldt hus med 
24 tilmeldte børn, heraf en stor gruppe, 
der aldrig havde prøvet badminton før. 
Der var god stemning i hallen alle tre 
dage, og det er vores indtryk, at alle fik 
en god oplevelse.
( 2 billeder indsættes)

NYE HOLD
Vi byder velkommen til en ny sæson, 
hvor vi fortsætter vores brede palet af 
tilbud til ungdom, senior og motionister. 
Derudover har vi et par nye tilbud på 
programmet.
 
For ungdom har vi i samarbejde med 
Fredericia Badminton oprettet et nyt ta-
lenthold mandag eftermiddag. Her mø-
des de mest engagerede ungdomsspil-
lere fra begge klubber og går i dybden 
med teknisk træning.

For seniorerne bliver det nu også mu-
ligt at træne torsdag aften. Det er den 
tidligere tirsdagstræning (FT2), der ud-
vides, så den også foregår torsdag. Og 
det er fortsat med Eigil som tovholder.

LEDIGE BANER
Som hidtil er det muligt at reservere 
baner i tidsrummet 17:45 til 21:45 tirs-
dag eller torsdag aften i Bakkehallen. Vi 
har lige nu ledige baner på næsten alle 
tidspunkter, så måske er det netop nu, 
du skal hanke op i ægtefællen, naboen, 
kollegerne eller nogle helt andre og få 
reserveret en badmintonbane. 

En aktuel oversigt over ledige baner 
findes på vores hjemmeside (direkte 
link: http://egif-badminton.dk/baneleje/
baneoversigt.html). Her kan du også se, 
hvordan du reserverer en bane.

BADMINTON
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BADMINTON

ARRANGEMENTER
Vi har en række arrangementer på pro-
grammet for sæsonen. Den aktuelle 
oversigt findes altid på vores hjemme-
side (egif-badminton.dk) men her er et 
udpluk:

Lørdag 16. september
Opstartslejr for ungdom. Vi varmer op til 
sæsonen med en sjov og inspirerende 
dag i hallen.

Lørdag 7. oktober
Begynderstævne ungdom. Et hygge-
ligt stævne målrettet spillere med be-
grænset, eller slet ingen, erfaring med 
turneringer og stævner. Samtidig er der 
infomøde for forældrene med en masse 
god vejledning, tips og råd.

28. + 29. december
Ja der er længe til endnu, men vi vil lige 
nævne, at det traditionsrige Cup 7000  

 
stævne også i 2017 afholdes i Erritsø. Vi 
opfordrer alle til at deltage og bakke op 
om dette vigtige lokale stævne. 

Derudover er vi ved at planlægge klub-
tur for ungdomsafdelingen til et eller fle-
re udvalgte stævner. Vi har endnu ingen 
dato på plads, men vi vil fra klubbens 
side arrangere fællesture til stævner. 
Vi håber, at I vil synes om og bakke op 
om dette tiltag, og at vi sammen kan få 
nogle gode ture. 

Husk at følge os på facebook: 
@erritsobadminton

Preben Nyeng
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01
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rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

Gl. Landevej 59 B · 7000 Fredericia · T 4020 3066

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Carina Sørensen

 Tlf. 75 94 02 40 • www.bedemanderritsø.dk

Vendersgade 1A · 7000 Fredericia · Tlf. 7620 3950
www.fynskebank.dk · fredericia@fynskebank.dk
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Vi har
- ingen indmeldingsgebyr i januar og februar 

måned (spar 100 kr.)
- lækkert nyt �tnessudstyr og bikingcykler, der 

altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 

instruktører
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

tilknyttet

Tel 7594 2220  ·  www.eic.dk

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser



Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Erritsø Butikstorv

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

DANMARKS
GULVENTREPRENØR

Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44


