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Husk vi har døgnvagt
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Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne
et møde i hjemmet
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Tlf. 75 94 44 55

Vestfyns
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Carina Sørensen

SJOV LØRDAG
LØRDAG DEN 24. FEBRUAR
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,
bordtennis, og i hal 3 er der en Air-track og nogle andre nye aktiviteter.
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.
Som noget nyt kan vi tilbyde de forældre, som ledsager
deres børn til Sjov Lørdag, at de den aften gratis må
benytte Fitnesscenteret fra kl. 19.00 til kl. 21.30.
Yderligere oplysninger kan fås hos Kurt Hansen, tlf. 22 15 21 50
Kurt Hansen

REDAKTION
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 – 50 48 11 52.
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport februar 2018”
er søndag den 11. februar – udkommer 1.
marts.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2018 er: 18.
marts, 15. april og 27. maj.
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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT
JULEAFSLUTNING

Den 19. december afholdte vi juleafslutning for vore medlemmer. Vi havde lejet
hal 1, som viste sig at være klogt, da 168
medlemmer havde tilmeldt sig. Alle nød
den dejlige buffet som May Britt havde
disket op med – en rigtig julefrokost.
Mandelgaver manglede heller ikke, så
her var der 8 heldige vindere. Efter kaffen spillede ROBIN op til dans, og som
billederne viser, var dansegulvet fuld af
glade mennesker. En rigtig god eftermiddag.
Tak til alle hjælpere – uden Jer kunne det
ikke lade sig gøre at gennemføre et sådant arrangement.

2018

Her i det nye år har vi fået en del nye
medlemmer. Velkommen til Jer. Men
selvom vi har lejet alle hallerne, kan det
knibe med plads til samtlige aktiviteter.
Det vil vi råde bod på ved at flytte nogle
aktiviteter, så der er plads til alle

UDLANDSTUR 2018

I år har vi arrangeret en tur til det dejlige Alpeland, Østrig. Vi skal bo i Hinterglemm. Herfra udgår alle udflugterne
bla.: Til Grossglockner, Tyrol, Zillertal og
Zell am See. Det bliver en fantastisk
smuk og oplevelsesrig udlandstur.
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Husk at sidste tilmelding er den 27. februar til Vivi Jensen.
På nuværende tidspunkt er der godt
gang i tilmeldingerne.

NYTÅRSKUR

Inger og Vivi var den 10. januar inviteret
til Folkeoplysningsrådets Nytårskur. Det
var en kur for alle frivillige ledere fra diverse klubber. En hyggelig aften, hvor
vi blev budt velkommen af formanden
Christoffer Riis Svendsen. Vi blev under-

holdt af en jazztrio og et ungdomskor. Vi
blev ligeledes trakteret med en lækker
buffet. Der blev uddelt 6 præmier til de
indstillede klubber.
Til slut:
GODT NYTÅR til alle vore
medlemmer.
Inger og Vivi

TENNIS
HÆDER TIL TENNISAFDELINGEN

EGIF Tennis blev ved et arrangement
i Det Bruunske Pakhus den 10. januar
2018 tildelt Folkeoplysningsrådets ”Vi
bevæger Prisen 2018” for klubbens arbejde med at skaffe flere medlemmer
og med inddragelse af mange frivillige i
klubbens aktiviteter.
Formand HM Brøndum og kasserer Bjarne Axelsen modtog prisen på vegne af
bestyrelsen og klubben.
Med prisen fulgte et diplom, et keramisk
kunsthåndværk og 1.000 kr. til klubkassen
Hans Martin Brøndum
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FODBOLD
ET KIG IND I 2018

Vi har gang i en masse spændene projekter for at gøre det sjovere at være
medlem i vores lille fodbold klub. Noget af det vi starter med er som altid et
stort egif cup stævne indendørs over to
weekender og det glæder vi os meget
til. Der er igen i år lagt mange kræfter i
for at gøre det til et sjovt og fodboldrigt
stævne. Mere om det på: egif-fodbold.
dk
PIGESAMARBEJDE: Vores ikke så nye
pige samarbejde køre derudaf men der
SKAL findes flere ledere til at hjælpe
med de små og mellem store opgaver
der ligger i det arbejde. Vi vil komme
rundt på banerne og spørge ind til hvad
I kan/vil bidrage med
NYT TILTAG: Vi skal også have et nyt
tiltag igang som handler om at gøre
vores fodboldspillere endnu bedre og
have det sjovt mens de træner. Der bliver tale om nogle ekstra træninger hvor
man kan udvikle sig mere hen mod det
man gerne vil. Det bliver sat i søen fra
februar/marts.
Der kommer et nyt slogan som skal
være med til at samle klubben og alle
der gerne vil være en del af egif fodbold.
FÆTTER BR: Fætter BR stævnet bliver d.15/04-2018 Her vil vi igen i år
komme med lidt nyheder og stadig
have de gode gamle traditioner med ind
over. Ved spørgsmål til dette kontakt
Stewen.k@live.dk
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FODBOLDSKOLE: Når vi når til sommeren kommer vi også med DBUs fodbold skole i år, det ser vi meget frem
til. Det er her vi samler en masse nye
oplevelser for de unge fodboldspillere.
KURSUS: På kursus siden kommer der
en del tilbud til vores trænere og ledere
samt et tilbud til vores unge spillere fra
13 til 18 år om at blive træner i klubben
med en god ballast via gode kurser.
Hvad angår vores bestyrelse så skal vi
også på kursus i 2018, et kursus som
skal gøre os langt mere effektive i måden vi driver klubben på.
Det var bare i store træk hvad I kan forvente jer af egif fodbold i foråret. Vi står
stærkest sammen.
Som en sidste ting til forældre og spillere.
Vi er en lille klub med fokus på værdien
i at spille bredde fodbold hos os. Vi ved
også godt at der er spillere ind i mellem
som skal prøve kræfter i en større klub
hvis talentet taler for det, og det gør det
for nogle få spillere rundt om i vores lille
verden også i egif fodbold. De skal også
have den chance til en hver tid.
Men at tro, at alle der er gode til fodbold også har talentet til at leve af det er
ikke realistisk, tænk på at det er bedre
at spille kampe hver weekend end at
sidde på udskiftnings bænken og ikke
spille kampe. Det er i kampene man udvikler sig bedst.
Spørg altid jeres trænere og leder om
de vil se på den givende spiller og give
en vurdering af spilleren.
Kim Stewen, formand

UNGDOM
U9 DRENGE

U6-7 DRENGE

U9 drenge har i dag deltaget i Sparkron
Cup i Søvind/ Hovedgaard med 2 hold,
hvor de sidste år vandt A finalen. Så der
skulle forsvares en titel.
Erritsø 2 fik en lidt sløj start hvor det
var marginalerne der var imod dem og
mødte nogle gode hold, så De endte i B
finalerunden. Her fik de vendt med godt
spil og en god kampgejst så de sluttede
på en flot 2. Plads.
Erritsø 1 spillede i en anden indledende
pulje med flot fodbold, spillede sig i A
finalerunden ubesejret.
I A finalerunden forsatte den gode stime og igen med flot fodbold og god
koncentration i alle minutterne vandt de
A finalerunden. I alt til stævnet gik kun
3 mål ind mod dem.
En rigtig god søndag i Hovedgaard/ Søvind og holdet kan gå på en velfortjent
juleferie. Efter nytår venter Indoor Liga
Cup og vores eget EGIF CUP

Gitte Schouborg

SJOVT AT SPILLE FODBOLD
Emil på 6 år har spillet fodbold i Erritsø
GIF i 2 år. Hvis man spørger ham omkring hvad der er sjovest ved at gå til
fodbold, siger han at ”score en masse
mål” eller ”hvis vi får slik efter træning”.
Selv om han kun har spillet i 2 år, har
han allerede vundet adskillige pokaler
og medaljer til diverse stævner. De bliver pænt vist frem på drengeværelset,
som også er prydet med
fodboldplakater – så man er ikke i tvivl
omkring en af hans helt store interesser.

U6 og U7 startede efter sommerferien
med at træne sammen og har gjort det
lige siden. Men efterhånden er der kommet ret mange drenge til, så når udendørs sæsonen starter efter påskeferien,
deler vi de to årgange. For et halvt år
siden var de kun ca. 10 spillere, men nu
er de to årgange oppe på ca. 30-35 spillere til træning. Det giver nogle helt andre muligheder til træning, så det er de
4 trænere omkring holdene rigtig glade
for. Men der er stadig plads til flere ;)
I indesæsonen har U6/U7 indtil nu deltaget i 4 stævner og i en turneringsrun-

FODBOLD
de og har allerede planlagt 4 yderligere
stævner inden vi rykker undendørs.
Indesæsonens højdepunkt, som drengene ser rigtig meget frem til at deltage
i, må være det lokale EGIF Cup her den
27/1, hvor præsentationen med røg
show og de fine præmier er et stort hit
ved de små.
Til dette stævne deltager vi med hele 6
hold og må siges at være rekord for i år.

Betina Poulsen

U8-9 PIGER

Juleafslutning U8-9 piger.
Der blev spillet fodbold med nissehuer
den 18/12 til juleafslutning. Til sidst var
forældrene med i kamp.

Efterfølgende fik vi æbleskiver og saftevand i klublokalet imens vi spillede
banko hvor præmierne var medbragte
gaver. Pigerne skulle ligeledes løse en
tipskupon med 10 spørgsmål.
Vi vil stadig gerne have flere piger til
at spille fodbold. Tjek hjemmesiden og
kom og prøvetræne.
Tina Aabo

EGIF’ s HOVEDBESTYRELSE
HOVEDGENERALFORSAMLING afholdes
mandag den 26. februar kl. 19.00
I Erritsø Idrætscenter.
Dagsorden iflg. vedtægterne
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RUGBY
SENIOR
ÅRETS SPILLER 2017
Vores 24-årige forward, Tobias K.
Mulvad, blev af førsteholdstruppen fortjent kåret til årets seniorspiller i EGIF
Rugby. Tobias spiller flanker, som er
én af de to spillere, der lukker de faste
klynger af på siderne. Med tyve points
på fire såkaldte forsøg endte Tobias
endvidere højt på EGIFs topscorerliste.
I 2017 forbedrede han sit rugbyspil markant, både defensivt og offensivt, noget
som modstanderholdene også bemærkede. Endvidere træner han flittigt og
dedikeret. STORT tillykke til Tobias ved
kåringen.

og hvidt. Kampen om landsholdspladserne er skarp. Derfor var det ekstra
glædeligt, at Jeppe i slutningen af 2017
blev valgt til årets rugbyhold i Danmark.
Det er cheftrænere for landets bedste
klubber, der står for kåringen. STORT tillykke med Jeppe med udtagelsen.

ANFØRER PÅ ÅRETS HOLD 2017
Seniorholdets 24-årige anfører, Jeppe
Maagard Holm, er eneste nuværende
EGIF-spiller på Danmarks landshold. I
alt tolv gange har Jeppe optrådt i rødt

Rugby.dk har udsendt dette billede om Årets
rugby hold 2017. Tillykke til Jeppe m. Hold fra
Erritsø.

Tobias K. Mulvad med bolden blev kåret som årets spiller 2017.
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TRE LEGENDER TAKKER AF
Umiddelbart efter storsejren på 45 -5 i
pokalkvartfinalen hjemme over Aalborg
RK meddelte Jan ”Bubsi” Nielsen, Michael Axø og Michael Klæsøe, at de
slutter deres aktive karriere på førsteholdet. Til sammen har de tre kæmper
spillet over 1100 førsteholdskampe for
EGIF, samt en række landsholdskampe.
Klæsøe og Bubsi har desuden begge
været spillende trænere i EGIF, førstnævnte 2011 – 2016, imens sidstnævnte har været det i flere perioder, senest
i den forløbne sæson. Men nu er det
slut. Til alt held står nye, unge spillere
klar i kulissen.
VARMT tak til alle tre for deres nærmest uvurderlige bidrag til udviklingen
af rugby i vores klub og region.
KOMMENDE POKALSEMIFINALE
Som nævnt i sidste nummer af SPORT,
sluttede vores stærke seniorhold 2017
som landets fjerdebedst placerede rugbyhold. Desuden spillede vores hold,
i årets sidste kamp, sig frem til pokalsemifinalen. Her skal vi lørdag den 31.

marts, på hjemmebane, møde de forsvarende pokalmestre RK Speed fra
Amager. Det bliver startskuddet til den
nye sæson. Men inden da kommer træningskampene, hvor vi blandt andet kører en tur til Hamborg for at møde St.
Pauli.
INDENDØRS TRÆNING
Til udgangen af februar træner vi indendørs. Hver torsdag kl. 18 – 20. I hal 2.
På grund af halgulvet bliver der ikke
tacklet. I stedet spilles den blødere variant, kaldet Touch-rugby. Her erstattes
en tackling med en håndsberøring af
boldbæreren, som så enten skal stoppe
sit løb eller omgående aflevere bolden
bagud. Touch-rugby forbedrer spillernes
kondition, samtidig med at det skærper
placeringsevnen og boldfølingen.
NYT TURNERINGSFORMAT 2018
I næste nummer af SPORT vil vi berette
om ændringen af Danmarksturneringen.
Paul Erik Jensen

GENERALFORSAMLING 2018
Generalforsamling for Erritsø Rugby afholdes i klub lokalet
fredag den 2 Marts KL 19.00.
Dagsorden i flg. vedtægter.
Forslag skal være formand Kurt Petersen i hænde senest fredag den 23. februar.
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“Sæt ALDRIG din kone
på spil i Poker !”

Opføres af
Erritsø Dilettanterne
• Lørdag d. 10. marts kl. 14.30
• Søndag d. 11. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 17. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 17. marts kl. 18.30

i Erritsø Forsamlingshus ...
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Erritsø Dilettanterne 2018
Eftermiddagsforestillinger:
• Lørdag d. 10. marts kl. 14.30
• Søndag d. 11. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 17. marts kl. 14.30
(dørene åbnes kl. 14.00)

Pris: 100 kr. - inkl. kaffe og lagkage i pausen
Aftenforestilling:
Lørdag den 17. marts kl. 18.30
(dørene åbnes kl. 18.00)

Pris: 250 kr. - For forestilling/buffet og dans.
Buffet’en leveres af EICafeen i Erritsø Idrætscenter
Musikken leveres af Martin Jønsson

Bemærk/Nyt:
Billetter til ALLE forestillinger købes i Kiosken i SuperBrugsen på

Butikstorvet – OGSÅ til eftermiddagsforestillingerne!
Eventuelt resterende billetter til eftermiddagsforestillingerne købes
ved indgangen.

Forsalg starter torsdag den 8. februar 2018.
Bordbestilling til lørdag aften sker hos Kurt Hansen fra torsdag
den 8. februar– tlf. 2215 2150 hverdage mellem kl. 17 og 20.
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“Sæt ALDRIG din kone
på spil i Poker !”
Årets forestilling:
Foregår i et ganske almindeligt parcelhus på en ganske almindelig
villavej ...
MEN ... Villy roder sig ud i en uoverskuelig spillegæld til Mågen, den
lokale rocker og pokerhaj, og må have hjælp fra sine venner til at
vinde hus og bil tilbage. Da hans kone Bitten har nedlagt totalt spilleforbud, må spillet foregå, når hun og veninden Irene går til Pilates og
Pileflet. Og så rykker vennerne Ejnar og Evy ind - samt selvfølgelig
Mågen ...
En farce af Knud Erik Meyer Ibsen som SKAL ses !
Aktørerne i stykket er alle “gamle kendinge” og som sædvanlig
instrueret af Michael (Spielberg) Kristensen – Glæd jer !
Villy
Bitten
Ejnar
Irene
Kaj
Mågen
Evy
Ilse

Herluf Nørskov
Maj Stavnager Hansen
Lars Zoffmann
Brit Borring Jakobsen
Bjarne Wetche
Jan Bjærre
Lone Eriksen
Charlotte Buhl

Spillefugl
Villys kone
Nabo
Sygeplejerske (Kajs kone)
Portner på bryggeriet
Formand for Rockerklubben
Postbud
Villys svigermor

Scenemester: Kurt Dahl, 1. lærling: Palle Mogensen
2. lærling: Asger Veje, Suffløse: Bente Stricker

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk
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Støt vores annoncører/sponsorer
- de er med til at gøre det muligt ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advokatgruppen
Andresen VVS
Bladtkramer Malerentreprise
BodyGuide / Hud- og fodpleje
v/Britta Lund
Brandt Revision
BT Gulve & Gardiner A/S
Erritsø Blikkenslageren ApS
v/Michael Nielsen
Erritsø og Omegns
Begravelsesforretning
Erritsø Tømreren
v/Søren Hansen
Fotograf
Helle S. Andersen
Fri Cykler v/Henning Madsen
Fynske Bank
Gardenia Blomster Fredericia
Gitte Dahlhus Design

• Hansen El A/S
• Holberg’s Murerforretning
v/Dan Holberg
• Marmaris Kebab & Pizzeria
• Middelfart Sparekasse
• OK Snoghøj & Butikstorvet
- støtter EG&IF’s Ungdom
• Papirkompagniet
• Pigernes Verden
• “Poul Maler”
Malerfirmaet
Svend Åge Hansen & Søn a/s
• Snedker- & Tømrerforretning
R.A. Ussing & Søn A/S
• SuperBrugsen,
Erritsø Butikstorv
• Wetche Bageri
• Wiener Salonen
• Zoffmann Optik

+ annonce fra PR Offset - som sidste år

TRYK | STORFORMAT | DIGITAL PRINT | DESIGN | WEB
NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK

14

GYMNASTIK
VINTERFERIE
Gymnastikken er nu godt i gang igen
ovenpå julepausen. Træningerne startede allerede den 3. januar.
Det er ikke for sent at starte på et hold
efter jul, hvis du føler lyst eller behov
for god motion - vi har masser af tilbud
at vælge imellem. Mød evt. op på et
hold og få en prøvetime inden du bestemmer dig. Tilmelding foregår online
på vores hjemmeside www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere
om holdene.
NB! Ved tilmelding efter jul opkræves
kun ½ kontingent.
Bemærk at pga. vinterferie er der ingen
gymnastik i Erritsø Idrætscenter eller på
Højmosen i hele uge 7.
Desuden er vi også i gang med at planlægge sommergymnastik, som er 10
træninger med start i uge 13. Det program forventes klar i løbet af februar.
Følg med på vor hjemmeside www.
egif-gymnastik.dk
OPVISNINGER
Tiden nærmer sig for forårsopvisningerne i gymnastik og de hold, der skal
til opvisning, er i fuld gang med opvisningsprogrammet.

Lørdag den 17. marts 2018 har vi vor
egen forårsafslutning i Erritsø Idrætscenter, hvor mange af vore forskellige
gymnastikhold viser, hvad de har arbejdet med og lært hele vinteren.
Forårsafslutningen vil blive afviklet med
børneholdene om formiddagen fra kl 10
og resten om eftermiddagen fra kl 14.
Desuden har vi også et par gæstehold
samt instruktørholdet på programmet.
Så snart programmet er fastlagt, vil det
kunne læses på vor hjemmeside.
Vi glæder os til at se mange gymnaster
og tilskuere denne dag.
Flere unge hold tager også udenbys til
stævner og opvisninger, og i år deltager
de i DGI-Huset, Vejle søndag den 11.
marts, og i Lillebæltshallen, Middelfart
lørdag den 24. marts.
Desuden afholdes der en fælles afslutningsopvisning for alle gymnastikforeninger i Fredericia. Det sker søndag
den 15. april i Fredericia Idrætscenter.
Det kan anbefales at tage til disse opvisninger og se både vore egne hold,
men også hold fra andre foreninger og
efterskoler – det er en stor oplevelse,
idet opvisningerne er højdepunktet for
de fleste gymnaster.

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling afholder generalforsamling
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 i Erritsøhallen
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi håber, at mange vil møde op og høre om gymnastikafdelingen.
(Der ikke risiko for at blive valgt til noget…)
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GYMNASTIK
BØRNEJULEFRÆS
En stor flok glade børn med nissehuer
indtog søndag den 3. december hal 2 i
Erritsø Idrætscenter. Det var blevet tid
til Gymnastikafdelingens årlige børnejulefræs for børneholdene.
Børnene mødte op kl. 13, hvor hjælperne havde gjort klar og fyldt hallen med
redskaber. Men først dog lige en frisk
gang opvarmning og tovtrækning med
piger mod drenge og nogle forældre.
Så var alle klar til at indtage den store
redskabsbane, hvor alle færdigheder
kunne prøves af på en stor rundbane
med mange forskellige udfordringer til
både evner, balance og mod.

Halvvejs var der pause med saftevand
og frugt. Pausen blev afsluttet med at
julemanden kiggede forbi – og han var
den unge friske udgave, som i hvert fald
ikke så ud til at være over 50 år… han
var klar på sjov og fræse rundt og lave
gymnastik med børnene.
Herefter var det tid til mere gymnastik.
I grupper skulle børnene gennem flere
forskellige redskabsbaner med mange
udfordringer. Og det var alt lige fra salto
på trampolin og hop på airtrack til bestigning af stort måttebjerg.
Tak til alle børn og hjælpere for en fornøjelig eftermiddag.
Lars Jensen
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GYMNASTIK

EFTERLYSNING

Gymnastikafdelingen leder efter nye instruktører og hjælpere til kommende
sæson. Heldigvis forsætter en god del – men der er også nogle, der næste
sæson skal bruge sin energi på andre ting. Derfor sender programudvalget
denne
EFTERLYSNING ud:
SIGNALEMENT:
• frisk og engageret…og
• hjælpsom og fuld af godt humør…og
• nysgerrig og ikke bange for at tage ansvar…og
• gl. gymnast/instruktør og rigtig gerne springinstruktør…eller
• mod på at blive ny instruktør/springinstruktør
SIDST SET:
•	vente på at blive gammel nok som instruktør/hjælper 				
(dvs. gå i min. 6. kl.)…eller
• på vej hjem fra efterskole fuld af krudt og energi…eller
• brænde for at være frivillig i forening
•	holde en pause fra instruktørgerningen, mens egne børn trak 			
ressourcerne… eller
•	flytte til byen og lede efter en gymnastikforening, der kan bruge lige 		
præcis dig
DUSØR:
• varm velkomst i en sund forening med glade ”kollegaer”
• mulighed for betalt kursusaktivitet
• fælles oplevelser og arrangementer
• søde og nysgerrige gymnaster
• naturlig lederudvikling
HENVENDELSE:
• Hvis du selv er den, vi søger
• eller du kender én, så er du meget velkommen til at kontakte os i
• programudvalget på mail be@sporty.dk eller telefon 75944555.
Lars Jensen
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HÅNDBOLD
Godt Nytår fra EGIF Håndbold
Det er tid til at gøre status og takke alle
dem, der gør det muligt at spille håndbold i Erritsø!
Sæson 2017/2018 blev skudt godt i
gang med to nye hold: U12 drenge og
Oldgirls.
U12 drengene har fået to af vores unge
og dygtige dameseniorspillere, Rikke
Borup og Mathilde Mayhoff, som trænere. De har virkelig formet U12 drengene, som gik fra helt nybegyndere
indenfor håndboldspillet til at have fået
godt styr på det tekniske samspil. Det
resulterede også i den første sejr inden
juleferien. Et stort tillykke til drengene
og en stor TAK til Rikke og Mathilde for
at give U12 drengene nogle uforglemmelige håndboldoplevelser.
Oldgirls holdet kom også godt fra start,
med mange tidligere og nye spillere,
der havde fået lyst til at spille håndbold.
Men selv om to af klubbens ildsjæle,
Sanne Falkenby og Jannie Nielsen, gjorde hvad de kunne for at motivere spillerne, så manglede der desværre 100
% engagement fra mange af Oldgirls
spillerne. Så holdet er blevet lukket ned
igen. Men det gode budskab om at der
er plads til alle håndboldspillere i EGIF
Håndbold blev givet videre. Vi er glade
for, at de Oldgirls spillere, der er 100 %
engageret, stadig er at finde på håndboldbanen i hallen, nu bare sammen
med klubbens øvrige damesenior hold.
Begge hold har været med til at skabe
endnu mere liv i hallen og tak til jer, der
har bakket op om dette.
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DAMESENIOR
Et stort til lykke skal lyde til vores dameseniorhold, der flot spillede sig videre
fra Serie 1 til Jyllandsserien. Førsteholdet har allerede bevist, at de hører
til i Jyllandsserien ved at slå Ribe HK i
den første udebanekamp. Foruden oprykning til Jyllandsserien så skal holdet
møde Taulov i den kommende Pokalkamp. Det bliver spændende at følge
vores damesenior i resten af 2017/2018
sæsonen. Men de er kommet rigtig
godt fra start.
Så tak til DS træner Klaus Kühne og DS
for de flotte resultater.
TAK
En kæmpe tak skal lyde til ALLE vores
frivillige trænere, der bruger deres fritid
i hallen og giver alle vores medlemmer
dejlige håndboldoplevelser!! Også en
tak til alle jer der weekend efter weekend hjælper til ved dommerbordet.
Tak til alle de dejlige medlemmer, som
ikke giver kassereren grå hår, og som
har fået sig tilmeldt via vores hjemmeside. Hvis man har problemer eller ikke
ved, hvordan man får sig tilmeldt, så
hjælper trænerne og klubbens bestyrelse jer meget gerne. Vi er afhængige
af at få registreret alle vores medlemmer, så vi også kan få det kommunale
medlemstilskud.
Men kontingenter og medlemstilskud
er desværre ikke nok til at få en lille
håndboldklub til at løbe rundt. Vi er også
afhængige af vores sponsorer.
TAK til alle sponsorerne, der gør det
muligt at spille lokalt i EGIF Håndbold.

HÅNDBOLD
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer, forældre, håndbold interesserede,
sponsorer og trænerne til at bakke op
om den årlige generalforsamling, som
finder sted sidst i februar måned. Den
endelige dato vil blive slået op på vores
hjemmeside og FB gruppe. Hvis man
har lyst til at blive en del af bestyrelsen,
så er man MEGET velkommen. Vi har
brug for flere, da det er nemmere at

løfte opgaverne i flok. Endvidere er det
utroligt dejligt at give lidt tilbage til det
foreningsliv, som mange af os voksne
tog som en selvfølge, da vi var børn.
Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår til alle, glæder EGIF Håndbold sig til at se jer i hallen!
På vegne af EGIF bestyrelse, Annabeth
(Kasserer v/EGIF Håndbold)

BADMINTON
Cup7000
Traditionen tro afviklede vi Cup7000
stævnet den 28. og 29. december.
Den 28. var det ungdomsrækkerne om
eftermiddagen, og derefter senior single og mixed double, der fortsatte om
aftenen. Den 29. var turen kommet til
herre- og damedouble der blev afviklet
fra sidst på eftermiddagen og aftenen
ud.
I alt valgte 85 deltagere at lægge vejen
forbi Erritsø-hallen, og dertil et ukendt,
men betragteligt, antal tilskuere og
støtter. Rigtig mange skulle lige ned og
mærke stemningen. Der var således
rigtig god aktivitet og stemning i hallen
undervejs i stævnet. Stævnet blev afviklet planmæssigt og præmier behørigt
uddelt efterhånden som vinderne blev
fundet i de forskellige rækker.

Den prestigefyldte mixed double A blev i år vundet af en åbenlyst veltilpas Daniel Borg sammen
med ungdomstræner Cecilie Clausen.

BADMINTON
Tak til alle deltagere, tilskuere, frivillige og sponsorer for opbakningen
til stævnet. I er alle med til at gøre
Cup7000 til noget helt specielt !!!
Husk at følge os på
facebook: @erritsobadminton
Preben Nyeng

Dommerbordet blev til ungdoms-delen af
stævnet styret med hård hånd af Henrik Ohm
sammen med vores formand Marianne Yde. I
baggrunden er det stævneleder Kim B. Jørgensen der overrækker præmier til Asger Nyeng
og Casper Specht fra Fredericia som vandt U15
herredouble.

Stemningsbillede fra hallen, her er både herreog damedoubler i gang.

Bestyrelsen i EGIF Badminton indkalder hermed til ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag 12. marts 2018, kl. 20:00 i
Erritsø Idrætscenter
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
- Marianne Yde modtager gen
valg
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleant(er)
- Kasper Alexandersen er på valg,
modtager genvalg
- Preben Nyeng er på valg, mod
tager genvalg
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1
suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt
Medlemmer, der ønsker forslag
behandlet af generalforsamlingen,
skal indsende disse til: formand@egifbadminton.dk senest 4. marts 2018.

SVØMNING
SVØMMESKOLEN
Svømmeskolen er godt i gang efter juleferien. Vi fortsætter med successen
omkring vores nye svømmeskole og
alle instruktører og hjælpeinstruktører
glæder sig til at arbejde videre med jeres børn frem mod sommerferien.
SPONSORSTÆVNE
Den 20 januar afholdte klubben det årlige sponsorstævne. 12 timers svømning
fra morgen til aften, hvor hver svømmer
i alt er i vandet i 1 time og skal forsøge
at svømme så mange sponsorkroner i
kassen som muligt. Svømmeren har
været rundt hos byens erhvervsdrivende, som plejer at være rigtig flinke til at
støtte op om stævnet. Pengene går til
klubbens konkurrencehold ifht deltagelse i stævner, træningslejr osv.
I ugerne op til stævnet solgte konkurrenceholdssvømmere også lodder til
amerikansk lotteri og som vanligt var
der være rigtig fine præmier og ganske
gode chancher for gevist.

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER - ODENSE

I weekenden den 2 - 4 februar 2018
har 5 af klubbens årgangssvømmere
kvalificeret sig til at deltage i Danske
Årgangsmesterskaber, som foregår i
to af Odenses svømmehaller (Universitetshallen og Vollsmose). For de flestes
vedkommende er det første gang, at
de deltager og vi er som svømmeklub
– vores størrelse taget i betragtning superstolte af at have så mange unge
svømmere repræsenteret blandt landets bedste årgangssvømmere. De deltagende er Christian Lorey, Laurits Sigaard, Peter Rom Poulsen, Julie Dumstrei
og Mathilde Thy Asmussen.
Vi ønsker dem al mulig held og lykke på
den ”store” scene.
Følg os altid på Facebook ”Erritsø
Svømmeklub”
Morten Thy Asmussen

GENERALFORSAMLING
Svømmeklubben afholder generalforsamling i
Erritsø Idræts Center, torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i lokale 1.
Indkomne forslag/punkter til dagsordnen, som ønskes behandlet fra
klubbens medlemmer, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til formand Lena Frank på formand@egifs.dk
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Erritsø
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- blikkenslagerenAps
Aps
Erritsø
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BROADVEJ
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Henvendelse til Kurt Hansen

Brovadvej 5, Erritsø, Vendersgade
7000 Fredericia
1A · 7000 Fredericia · Tlf. 7620 3950

TLF. 75942950

www.fynskebank.dk · fredericia@fynskebank.dk
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Erritsø - blikkenslageren Aps
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Gardenia

Michael S. Nielsen
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Mobil 20 64 38 94
www.erritso-blikkenslageren.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
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Vi har

- ingen
i januar og februar
Viindmeldingsgebyr
har

måned
(spar
100 kr.) MED
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
FITNESS-CENTER

lækkert
nyt fitnessudstyr
måned
(spar
100atmosfære
kr.)og bikingcykler, der
• - Personlig
betjening
i hyggelig
Vi har

altid ernytvedligeholdt
• Lækkert
fitnessudstyr
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
er vedligeholdt
ogsåaltid
cirkeltræning
• - Bikinglokale
med
25 topmoderne cykler
måned
(spar
100
kr.)
- også
cirkeltræning
mange
hold
og superdygtige
• - Easy
Line
– spændende
cirkeltræning
for alle
muskelgrupper,
lige til at gå til
- lækkert
nyt
fitnessudstyr
og bikingcykler,
der
mange
spændende
hold
og superdygtige
instruktører
• Masser
af hold, med
superdygtige
og
engagerede
instruktører
instruktører
altid• er
og svømmehal
tilknyttet
- Cafeteria
etvedligeholdt
hyggeligt
miljø med
cafeteria og svømmehal
- et
hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
- også• cirkeltræning
Mange
former for medlemskaber, til lave priser
tilknyttet
tilknyttet
- mange spændende hold og superdygtige
Se meget
instruktører
mere om det
hele på eic.dk
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
og/eller
facebook.com/
tilknyttet
- lækkert nyt fitnessudstyr og bikingcykler, der

eic.dk

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

Tel 7594
· www.eic.dk
Tel 7594
22202220
· www.eic.dk

Tel 7594 2220 · www.eic.dk
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Lillebælt Tagservice
www.lb-tag.dk

Alt i Tagpap

Pap
i ereuforbindende
farver - 15 tilbud
års produktgaranti
Få et
GRATIS
- på vores webside

Listedækninger
- beboelse - Garager - Tilbygninger
www.tagpap.com
Mobil:Tlf.
20 15
90 59
· mail:
755994
95 tagpap@tagpap.com
- 20 15 59 90
EmaiL: info@lb-tag.dk

Vælg den rigtige
ejendomsmægler
home står for salget af
hver 3. bolig i Fredericia

Nybolig
Fredericia

Estate Peter Møller
E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Erritsø Butikstorv
Sjællandsgade
52, 7000 Fredericia

7000@estate.dk

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

EJEND

v/ Mette Ehrhorn
Nielsen

Sjællandsgade 52, 7000 Frede

75 92

Tlf. 75 93
45Nielsen
44
Sandra

Nicolaj Seelig

Statsaut. ejendomsmæglere

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

75 93 02 66

www.home.dk

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

BILER TIL
ALLE
BEHOV

ŠKODA Fredericia
Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44 . www.skoda-fredericia.dk

24

Estate Pe

