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RUGBY

Thor Steendahl, med bolden -
måske den næste rugby landsholdsspiller fra Erritsø 
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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

Kokbjerg 30
6000 Kolding

Midtjysk
Køleservice

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 okt. 2017”er:  

Søndag den 22. oktober udkommer 9. nov.
 
Øvrige deadline 2. halvår 2017 er: 
Søndag  den 26. november 

REDAKTION

Lørdag den 7. oktober
i Erritsø Idrætscenter, hvor der er aktiviteter i alle haller og i Svømmehallen

Der er åbent for 
0.- 4. klasse kl. 18.30 – 21.30 
og for 5. – 9. klasse kl. 18.30 – 22.30.
Dørene åbnes kl. 18.20. Svømmehallen er åben for alle kl. 19.00 – 21.00.

Der er lavet aldersinddeling efter klassetrin, således at alle får mulighed for at få 
udbytte af aftenen.

Der kan spilles fodbold, håndbold, badminton, mini-tennis, rugby, hockey, bordten-
nis, og i hal 3 er der opstillet en Air-track, som kan bruges til alle former for spring.

Hvis man ikke vil dyrke idræt, kan man hygge sig i cafeteriet.

Der serveres IKKE alkohol.

Sportssko til indendørs brug skal medbringes, og det koster stadig KUN kr. 25,- at 
deltage.

Yderligere oplysninger kan fås hos Kurt Hansen, tlf. 22 15 21 50.

Den næste Sjov Lørdag afholdes d. 11 november.

                                      Kurt Hansen

VI BEGYNDER NU EN NY SÆSON 
MED SJOV LØRDAG
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KLUBMESTERSKABER 2017
”Lørdag den 2. september afholdt EGIF Tennis sin årlige klubmesterskabs-finaledag, 
hvor der blev kæmpet bravt i alle rækker. Afslutningen var en hyggelig grillaften, 
hvor klubbens nye gasgrill blev testet.”

Som udgangspunkt var der 13 finaler på dagen.
De var delt op til dels alder og ”færdigheder”.

TENNIS

VINDERE

Herredouble for nybegyndere / 
mindre øvede: Kasper Røssell og 
Steffen Larsen

Herresingle for øvede: Jesper 
Steensbjerre

Herresingle for nybegyndere / min-
dre øvede: Steffen Larsen

Pigejunior: Louise Bergstedt 

Damedouble: Jane Kjær Skarnvad 
og Hanne Baxter 

Damesingle: Jane Kjær Skarnvad 
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TENNIS

TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE

Hans Martin Brøndum

Mixdouble for turneringspillere: 
Jane Kjær Skarnvad og Thomas 
Hytting

Herredouble for turneringsspillere: 
Adrian Odagwu og Peter Nicks

Herresingle for turneringsspillere: 
Sten Rasmussen

Mixdouble for spillere over 60 
år: Jytte Gondermann og Anders 
Hansen 

Herredouble for spillere over 60 år: 
Erik Hansen og Anders Hansen

Herredouble for øvede: Søren 
Clausen og Emil Lind Wiberg

Herresingle for spillere over 60 år: 
Niels Klingenberg Christensen

5



RUGBY

UDTAGET TIL LANDSHOLDET
Thor Steendahl, 21 årig rugbyspiller fra 
Erritsø er udtaget til Danmarks brutto 
rugbylandshold, som samledes til træ-
ning i København og Malmø fra den 22. 
til 23. september. Landsholdet spillede 
en officiel kamp mod Sverige søndag 
den 24. september. 
Til samlingen fik Thor Steendahl følge af 
Erritsøs anfører Jeppe Maagaard Holm, 
der allerede spiller på landsholdet.

SUPER 4
Erritsø Rugby har det svært i super 
4. Holdet har spillet to kampe og tabt 
stort. Hjemme mod Århus tabte de 8-52 
og hjemme mod Frederiksberg tabte de 
0-56.
Holdet havde ikke ret meget at byde 
på, og havde ikke de extra spillere som 
kunne komme ind med fornyet kraft. 
Det bliver et langt og lærerigt efterår for 
Erritsø rugby. Omvendt må man sige 
at klubberne fra de store byer har den 
fordel at de kan rekruttere nye spillere 
meget lettere end os fra de mindre byer. 
Det kan lade sig gøre, det har vi set fra 
Lindø, så vi må forsætte med at stræbe 
efter det 

og nyde at spille rugby mod de store, 
som vi kan.

CHALLENGE CUP
Erritsø rugby var tæt på at få en me-
dalje med hjem da de spillede finalen 
i Challenge cup i Hundested. Her var 
modstanderen CSR. Kampen var tæt og 
jævnbyrdig og det var kun i de sidste mi-
nutter at CSR formåede at score 
de afgørende mål til en samlet score på 
24-13.

UNGDOM
Alle ungdomsholdene var en tur på Sjæl-
land i august måned i den fjerde runde 
for ungdomshold under Dansk Rugby 
Union. De klarede sig pænt i alle deres 
kampe. De fik spillet en masse rugby og 
det er det, det drejer sig om.

REKLAME FOR RUGBY
Erritsø rugby deltog i arrangementet 
”Idræt for alle” under Fredericia Kom-
mune på Fredericia stadion, til stor glæ-
de for byens ungdom, noget vi vil gøre 
igen næste gang det kommer på banen.

Paul Erik Jensen

Danmarksgade 31 B - 7000 Fredericia - T: 7240 7000

Privat & Erhverv 

Smagninger 

Øl, Vin & Spiritus 

Tapas 

Specialiteter 

Ost 

Kaffe & Te 

Vin- & Ølbar
Henrik Eriksen 

Vinhandler
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REBOUNDER
Torsdag d. 31. august fik vi, Jacob Iver-
sen og Mikael Busse, nogle af vore 
gode fodbolddrenge-forældre til at vare-
tage træningen af U9, så vi kunne tage 
til kursus i Tilst. 

Temaet var træning med Rebounder og 
blev afholdt af Muninsport, firmaet bag 
M-station. Ergo var der lidt produkt pla-
cement, men det ændrer dog ikke på, 
at det var et spændende kursus med de 
tidligere landsholdspillere, Jan Michael-
sen og Peter Sørensen - træner for FC 
Fredericia - som instruktører.

Vi blev introduceret til M-station som et 
godt redskab og en god og inspirerende 
variationsmulighed i træningen. Den ud-
fordrer spillerne uanset niveau, og den 
straffer dem hvis de sjusker., skyder en 
dårlig bold ind - får de en dårlig bold til-
bage. Samtidig frigør den træneren til at 
kunne fokusere på at komme omkring 
alle børn i træningen fremfor at skulle 

føde bolde ind eller agere bande. Vi så 
et udvalg af øvelser med fokus på tek-
niske færdigheder, Bandespil, opspil og 
afslutninger samt konkurrencer hvori 
M-station indgik. I nogle øvelser benyt-
tede man flere M-stations.

Vi var bekendt med at klubben havde en 
M-station inden kurset, da vi benytter 
denne i vores træning. Nu har klubben 
fået en mere og vi får således mulighed 
for at variere vores træning yderligere 
og bringe et element ind som ungerne, 
i hvert fald dem i årgang 2009, er glade 
for. 

Mikael Busse, træner U9 drenge

FÆLLESSPISNING D. 1. SEPT.
Lige som sidst, var der stor opbakning 
til arrangementet og med lidt hiv & 
sving, rundede vi 60 personer. Dog så 
det ud til at vi et par dage før, skulle til 
at aflyse, for vi havde sat os som mini-
mum, at skulle runde de 40 personer, 

FODBOLD



før at vi ville gennemføre det. Det lykke-
des jo også ganske fint og vi var absolut 
glade for at folk gad tage sig tid til at 
mødes en fredag aften.

Det eneste ”store” arbejde på dagen, 
bestod i at samle bordene og få lidt dug 
lagt på. Tilmed havde de så også samti
dig fundet de 2 bedste grill-mestre i 
Erritsø, som kunne holde gang i grillene

Menuen bestod af pølser, kylling spyd, 
flødekartofler, blandet salat og kalve-
steaks. Vi havde allieret os med Su-
perBrugsen og vi blev ikke skuffet. Det 
fejlede absolut intet og der var også, så 
folk kunne få lidt med hjem bagefter. 
Heldigvis valgte en større flok at blive 
og hygge og se landskamp. Så der blev 
tændt for tv´et og med en god kamp, 
hvor Danmark vandt 4-0, fejlede stem-
ningen heller ikke noget.

Igen, igen - Vil vi gerne takke alle jer 
personer, som der var med til at gøre 

aftenen til en god aften og vi håber at 
se jer igen, når vi disker op med næste 
fællesspisnings arrangement. 
Så hold øje med EGIF Fodbold´s  Face-
book side eller hjemmeside.

Frivilligbank v/Mads Jacobsen Hansen

NYT SPILLETØJ 
EGIFs U10 fodbolddrenge har fået spon-
seret nye træningsdragter, så de kan 
møde op til kamp i fuld ”uniform”. 
Dragterne er noget der har haft stor op-
mærksomhed fra drengenes side, det 
er noget de har snakket og glædet sig til 
siden før sommerferien, hvor sponsora-
tet først kom på tale. 
Der er Ingen tvivl om at det er noget der 
styrker sammenholdet og er sjovt for 
drengene, at kampsituation lugter bare 
en lille smule af Champions League.

FODBOLD
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Dragterne er sponseret af Designa Køk-
ken fra Kolding, Henrik Christensen A/S, 
Peugeot & Suzuki Fredericia og Rema 
1000 på Venusvej. 

U10 træner Søren Jensen

FREDERICIA KF PIGESAMARBEJDE
Pigefodboldsamarbejdet Fredericia KF 
havde kampdag på Monjasa park.
Fredericia kommune har sponsoreret 
kampe af 4 arrangementer. To i efteråret 
og to i foråret. Der er stor opbakning til 
pigefodbold.

Den 17. sept. spillede Fredericia KF’s 
U14 piger, U15/2 piger og Damesenior.
Der kunne købes pølser m. brød, øl, so-
davand og kaffe. Der var sammenlagt 
omkring 500 mennesker, der havde 
valgt at ligge turen forbi Monjasapark. 
Det var super opbakning og solen skin-
nede fra en skyfri himmel.

Der kunne vindes præmier på kamp-
programmet (sponsor PR offset). Andre 
Sponsorer var BT gulve, Dectel(headset 
& communication), Pili frisør, Carlsberg, 
Føtex  Venusvej, Den engelske pub, Su-
perbrugsen i Erritsø  og Byens Brød.

Kampens spiller på U15/2 som har hjem-
mebane i Erritsø, blev Laura Steiner. 
Hun vandt en gavepose fra frisør Pili.
U14 og damesenior fik begge sejre og 
U15/2 måtte desværre lide et nederlag, 
men vi håber de alle havde en super op-
levelse.
Fredericia KF takker for den store op-
bakning. 

Sæt kryds i kalenderen: Næste arrange-
ment er 14. okt. på Monjasa park.

Tina Aabo

FODBOLD
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HÅNDBOLD

KORT NYT FRA BESTYRELSEN
EGIF Håndbold har fået skudt sæson 
2017/2018 rigtig godt i gang! 
Vi er glade for at se alle de håndboldgla-
de børn og forældre igen... Det er super-
dejligt med masser af liv i hallen.
En stor tak skal lyde til alle vores træ-
nere, der møder op med godt humør og 
giver os alle en fantastisk håndboldop-
levelse.

Velkommen til alle de nye spillere. Vi har 
især på Dame Senior holdet oplevet en 
utrolig tilgang af nye spillere. Det er fedt 
at se hvor godt nye og nuværende spil-
lere supplerer hinanden til træning såvel 
som til kampe.

Endvidere vil vi gerne opfordre alle til at 
møde op i hallen, hvis I har et ønske om 
at lære at spille håndbold. I EGIF Hånd-
bold gør vi gerne en ekstra indsats for 
at stable nye hold på banen. Vi er i fuld 
gang med at booste U10 og U12 afde-
lingen med nye drengehold. Alle drenge 
og piger er meget velkomne.
Spilletiderne kan ses på oversigten. 

Ved spørgsmål kontakt: 
Tanja (2279-2631)
Lonnie (2366-7952)  
Annette (2128-2181)

Vi glæder os til en fantastisk sæson. 
Velmødt i hallen og på gensyn.

Bestyrelsen, EGIF Håndbold

KORT INDLÆG FRA 
EN U10 SPILLER
Jeg synes det er meget sjovt og lærerigt 
at gå til håndbold. Man kan bruge det til 
f.eks. kasteøvelser og lignende.

Jeg har nu gået til det i cirka 5-6 år og 
det er stadig ”lege-sjovt” som fra U6 til 
U10.

Det er lidt hårdt men også sjovt når det 
kommer til stykket. Man kommer nogle 
gange til at blive inviteret til stævner 
som Overnatningsstævne og Tivoli cup 
og de normale stævner.
Et Overnatningsstævne er hvor du spil-
ler kampe om dagen og leger boldlege 
om aftenen med de andre. Du overnat-
ter med dit hold på en skole. Et Tivoli 
cup er hvor du spiller kampe hele dagen 
og så må du om aftenen gå i tivoli gratis.

Eva, U10, EGIF Håndbold
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Håndboldsæsonen 17/18 skydes i gang 2. september 
Kom og vær med i vores fælleskab – sjov og seriøs håndbold  

 
 

Hold Årgang Træningsdag Tidspunkt 

Trille Trolle 2-6 årige Lørdag Kl. 09.00-10.00 

U6/U8 
piger/drenge 

2009 og 
senere 

Torsdag Kl. 16.00-17.00 

U10 
piger/drenge 

2007/2008 Tirsdag 
Torsdag 

Kl. 16.00-17.00 
Kl. 17.00-18.00 

U12/U14 
piger 

2005/2006 
2003/2004 

Tirsdag 
Torsdag 

Kl. 17.00-18.30 
Kl. 18.00-19.30 

Dame Senior 
U16 piger 

 2002 Tirsdag 
Torsdag 

Kl. 19.00-20.30 
Kl. 19.30-21.00 

Herre Senior 
U16 drenge 

 2002 Tirsdag Kl. 20.30-22.00 

Old girls  2000 Torsdag Kl. 21.00-22.00 

Ved spørgsmål kontakt: Tanja (22792631), Lonnie (23667952) eller Annette (21282181) 
Venligst kontakt Tanja, hvis årgang eller hold ikke er oprettet. Så vil vi gøre vores bedste for, at alle 

kan komme til at spille håndbold 

www.haandbold-erritsoe.dk 

EGIF Håndbold  
– din håndboldklub 

HÅNDBOLD
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GYMNASTIK

SÆSONSTARTEN 
Sæsonen 2017-2018 i Gymnastikafde-
lingen startede i uge 36 og er således 
godt i gang med generelt fint frem-
møde og engagerede gymnaster og 
trænere. I skrivende stund er vi oppe på 
623 tilmeldte.

Husk at det er ikke for sent at hoppe 
med på et hold – skynd dig blot af sted 
til næste træning, vi har mange gode til-
bud. Program og holdoversigt kan ses 
på vor hjemmeside www.egif-gymna-
stik.dk hvor du også kan finde beskri-
velser af de mange forskellige hold. Det 
er også her tilmelding skal ske.

Bemærk især de nye tiltag med Che-
erleading og danseholdet ”know your 
moves”.

Og at instruktørteamet er på plads på 
Spring Team.

For at foretage tilmelding skal du via 
vor hjemmeside www.egif-gymnastik.
dk gå til siden med Online Tilmelding, 
klikke på det ønskede hold på listen og 
efterfølgende klikke på knappen ”Til-
meld”. I den forbindelse vil vi lige minde 
dem, der endnu ikke har fået tilmeldt 
sig, om at få sig tilmeldt. Det er selv-
følgelig i orden at prøve holdet et par 
gange, inden man tilmelder sig.

På nogle hold er der maksimum på an-
tallet af deltagere, for at sikre udbyttet 
for gymnasterne eller fordi der simpelt-
hen ikke er plads til flere. Nogle af disse

hold er fyldt eller næsten fyldt, men det 
er muligt at tilmelde sig venteliste i ste-
det. Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke 
har plads til alle, der har lyst til at være 
med, men programmet er nu engang 
det, der er praktisk muligt mht. instruk-
tører og haltider. 

ÆNDRINGER
I forhold til det trykte program, vil vi 
gøre opmærksom på følgende ændrin-
ger:
• Rytmetøser, onsdag hal 3:
 Tidspunktet er ændret til 17.30-18.30
• Cheerleaders, onsdag hal 3:
 Tidspunktet er ændret til 18.30-19.30
• Spring Team:
 Instruktørteamet er Mathias Skov,  
 Stine Bager og Jacob Ejlersen.

OPTAKT TIL SÆSONEN 
2017-2018
Forud for sæsonstarten har vi haft op-
startsmøde i Gymnastikafdelingen. Vi 
er jo en stor flok – knap 90 – instruktø-
rer og hjælpere, hvoraf 60 var med til 
opstartsmødet.
Vi mødtes i hallen og fik drøftet og ori-
enteret om mange vigtige ting. Her fik 
vi også sat ansigt på de nye instruktø-
rer og hjælpere i afdelingen og vi fik 
snakket forventninger og retningslinjer 
i Gymnastikafdelingen.
Til slut havde vi besøg af Mickael Bus-
se, der fortalte om skader mht. forebyg-
gelse og håndtering.

Lars Jensen
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GYMNASTIK

CHEERLEADING
Elsker du at danse, lave gymnastik og 
have det sjovt, er cheerleading lige no-
get for dig.
I timerne lærer du en fed danseserie, til 
god musik og lærer at udvikle dine gym-
nastiske færdigheder/akrobatik, mens 
du får nye venner og sved på panden. 
Holdet er både for piger og drenge fra 
4.klasse og op. 
Holdet er grundlæggende en blanding 
af en dansetime og en springtime - Det 
er ikke et heppehold.
Til foråret ender det hele ud i en fed se-
rie, som I skal opvise med i EGIF (og 
måske flere steder). 
Vi håber at se dig og dine venner, ons-
dage kl. 18.30-19.30 i EIC hal 3.

Trænere: Louise, Anna og Camille

SPRING TEAM
Så er vi kommet godt i gang med den 
nye springsæson, og vi vil gerne gøre 
specielt opmærksom på vores Spring 
Team hold, som træner om mandagen 
kl. 16.45-18.45 i Kirstineberghallen på 
Havepladsvej. Her er mulighed for en 
ekstra udfordring, hvis du er vild med 
spring. 

Vi har nu fået et stærkt instruktørteam 
klar, med Mathias Skov, Stine Bager og 
Jacob Ejlersen.

KNOW YOUR MOVES - by T & C

En typisk danselektion hos os kunne se 
sådan ud: 
• Afkrydsning/protokol:
 5/10 minutter
• Opvarmning:
 15 minutter
• Øve serie: 
 30 minutter
• Udstrækning/tak for i dag: 
 5/10 minutter

Vores genre består af en blanding af hip-
hop, moderne dans og zumba-dance. Vi 
bruger nutidens sange, som vores ele-
ver kender og kan synge med på. Kom 
og vær med! 
De 3 første gange er prøvegange og 
gratis!

Aldersgruppe: 6.-8. klasse
Tidspunkt: Hver mandag kl.16-17

Sted: Erritsø Fællesskole, 
afd. Højmosen

Tanja og Cecilie, Know Your Moves
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NY SVØMMEHAL
Tjaa svømmehallen er måske ikke ny, 
men der er henover sommeren blevet 
lavet en del ændringer og forbedringer 
til svømmehallen. Følgende er lavet 
som vil komme alle hallens brugere til 
gavn:

• Der er lagt nyt folie i bassinet.
• Vandbehandlingsanlægget er, gen-  
 nem et omfattende arbejde, blevet  
 udskiftet, og det har taget længere  
 tid end beregnet. Alle test og vand  
 prøver er nu tilfredsstillende dvs.   
 bedre vand, mindre klor.
• Der er blevet reklameret over gul-   
 vene i baderummene, som blev lavet
 i sommeren 2015. Firmaet som op- 
 rindeligt lavede gulvene har erkendt  
 fejlen, og det er lavet om.
• Hallen har fundet økonomi til at få 
 opsat helt nye brusearmaturer, og 
 væggen de sidder på bliver frisket   
 op med en gang maling.
• Endelig så kan alle af hankøn, som  
 kan lide at gå i sauna, se frem til en  
 større og helt nyindrettet sauna.
• Der er også kommet skridsikre 
 plader på startskamlerne

SVØMMESKOLEN
Som skrevet før sommerferien er der 
en del nye tiltag i svømmeklubben ifht. 
svømmeskolen, som alle forhåbentlig 
betyder at brugerne bliver guidet bedre 
gennem svømmeskolen med større fo-
kus på bedre indlæring. Alle klubbens 
instruktører har i løbet af sommerferien 
og her i midten af august gennemgået 

diverse kurser med henblik på at levere 
en bedre svømmeskole.

Der er fortsat enkelte ledige pladser, og 
du kan tilmelde dig eller dit barn via vo-
res hjemmeside www.erritsoesvoem-
meklub.dk (brug links til højre på hjem-
mesiden for direkte adgang til ledige 
tider).

VOKSENHOLD
I år tilbyder klubben som vanligt Aqua-
fitness (to hold) og 2 forskellige voksen-
svømning hold (begynder og øvede). 
Derudover har vi introduceret et Trihold 
(svømmer to gange om ugen) og et 
Crawl brush up hold.

KONKURRENCEAFDELINGEN
I konkurrenceafdelingen har vi fået to 
nye trænere som er i gang med at lære 
svømmerene på de to hold at kende. Ef-
ter en måneds pause er k-svømmerene 
allerede godt i gang med forberedel-
serne til den nye sæson. En sæson der 
inden længe (oktober) byder på Danske 
Holdmesterskaber og kort tid efter (uge 
42) træningslejr, som i år går til Torremo-
linos i Spanien.
Et lille håndfuld af vores k-svømmere er 
i år på efterskole og vil derfor ikke regel-
mæssigt træne i klubben, men vil have 
mulighed for eksempelvis at stille op til 
Danske Holdmesterskaber.

TALENTLINJEN
To af klubbens piger, Mathilde Thy As-
mussen (7 klasse) og Louise Jensen 

SVØMNING
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NYE TIDER I VANDGYMNASTIK
Som tidligere meddelt er de 2 hold om 
mandagen slået sammen under ledelse 
af Inger Nissen og finder sted kl. 11 – 
12.
Om torsdagen er der ligeledes vand-
gymnastik kl. 11 – 12 under ledelse af 
vores nye instruktør – Lis Pimenta. Vi 
byder hermed Lis velkommen og håber 
vi får et godt samarbejde.

NY SÆSON 2017/18
Allerede på nuværende tidspunkt er hal-
lerne fyldt godt op. Mange har ikke op-
givet sommeraktiviteterne, men 

efterårsvejret gør at en del er begyndt 
at finde indendørs. Vi har også fået helt 
nye medlemmer. Velkommen til Jer alle.

REJSEN TIL ROM
Midt i august var 37 medlemmer på 
rejse til Rom – med bus til Kastrup og 
fly herfra til Rom. Det var en  tur, hvor 
vi besøgte de mest kendte seværdighe-
der. Turen var meget intens, så oplevel-
serne bundfældede sig først efter vi var 
kommet hjem. Temperaturen i Rom var 
oppe omkring de 40 grader, men alle 
klarede det flot. Det var virkelig en stor 
oplevelse at se og opleve ”Den evige 
stad” 
Tak for en god rejse til alle deltagerne.

REJSE TIL BAUNATAL
DEN 23. OKTOBER
Vi skal i oktober til Baunatal i nærheden 
af Kassel. Vi skal opleve den tyske okto-
berfest samt meget andet. Turen har fra 
allerførste færd været udsolgt – her er 
tilmeldt 53 deltagere.

Inger og Vivi.

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

(8 klasse), er blevet optaget på talent-
linjen på Ullerupbækskolen, hvor de får 
muligheden for at fokusere yderligere 
på deres svømning. Talentlinjen sam-
ler talenter fra forskellige sportsgrene i 
kommunen og er supporteret af Frederi-
cia Elite og Team Danmark.

Med ønsket om en fantastisk svømme-
sæson.

Morten Thy Asmussen

SVØMNING

MINDEORD
Inge Gormsen sov stille ind lørdag 
den 19. august.
Inge havde vandgymnastik og cirkel-
træning for AKIV TIRSDAG. Hun var et 
engageret og hjælpsomt menneske, 
glad og sjov, altid med en kvik be-
mærkning lige til det sidste trods al-
vorlig sygdom. Vi kommer til at savne 
Inge - her er blevet lidt mere stille.

Æret være Inges minde.
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BADMINTON

OPSTARTSLEJR
Lørdag 16. september holdt vi opstarts-
lejr i Erritsø Idrætscenter. Opstartslejren 
er en festlig dag for alle ungdomsspil-
lere, med en masse sjove lege og akti-
viteter - og selvfølgelig en masse bad-
minton. 
Vores faste trænerteam Henriette Hau-
sted og Cecilie Clausen fik i dagens an-
ledning selskab af en gammel kending i 
klubben, Daniel Borg. Sammen guidede 
de børn og unge gennem en aktiv dag, 
der ud over forskellige aktiviteter og 
kampe i hallen også bød på fysisk træ-
ning i fitnesscenteret. 

Den første time havde vi som noget nyt 
inviteret forældrene til at deltage i 
hallen. Ca. 10 forældre tog imod udfor-
dringen, og spillede badminton med og 
mod hinanden og børnene. Der blev ar-
bejdet hårdt og dystet intenst, og såvel 
børn som voksne fik sved på panden og 
smil på læberne. 

EICafeen leverede aftensmaden i form 
af byg-selv burgere - et sikkert hit blandt 
børn og voksne. Aftensmaden gav lige 
energi til et par timer mere, og efter 
en god udstrækning kunne vi sige “tak 
for i dag” til en flok godt trætte børn og 
unge.
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FleksiFjer - 
det fleksible motionstilbud
Vi starter nu et FleksiFjer hold op tors-
dag aften. FleksiFjer er et fleksibelt mo-
tionstilbud med vægt på at det skal være 
sjovt at spille badminton. Du dukker 
bare op i hallen og spiller kampe med 
og mod de andre. Du skal ikke melde 
afbud hvis du er forhindret, da kampene 
bliver sat i gang med dem der er mødt 
op på dagen.
 Om du har spillet før, eller det er første 
gang, du har en ketsjer i hånden, er lige-
gyldigt. Alle kan være med. Målgruppen 
er bl.a.:
- Forældre til børn der spiller badmin-
ton, og også gerne selv vil i gang

- De der normalt lejer en fast bane, 
men som ønsker mere fleksibilitet og 
fællesskab
- Voksne der har spillet badminton 
som unge, og nu gerne vil spille bad-
minton for sjov

Læs mere og tilmeld dig på vores hjem-
meside: http://egif-badminton.dk  

Husk at følge os på facebook: 
@erritsobadminton

Preben Nyeng

BADMINTON
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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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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

Gardenia
v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.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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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

Gardenia
v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.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

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

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


