
Til samtlige husstande ekskl. “Reklamer – Nej tak!”

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Marts 2018 – 50. årgang
www.egif.dk

TENNIS
Lokal mand valgt 
som formand for Jysk TenniUnion

På billedet ses DTF formand Henrik Thorsøe (tv.) lykønske 
Hans Martin Brøndum fra EGIF tennis med valget



2

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 

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

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

Heidi Due

Vælg bank med hjertet
 – vi er altid værd at spørge
Når du vælger at blive kunde hos Frøs Sparekasse, vælger du en 
sparekasse, der er engageret i Erritsø, fordi vi mener, at det gør 
en forskel – også for dig.  LÆS MERE PÅ TIDTILNYBANK.DK

#et godt sted at være
5 stjerner på Trustpilot.

Støtter +100 foreninger.
47.000 kunder.

Få en lækker gave
Tag et møde med os 
og få et gavekort til 

LEGO® House.

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

s
Dyrlæger
Ve tfyns

Din reklame her.

Henvendelse til Kurt Hansen

TLF. 75942950



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 april 2018” 
er søndag den 15. april – udkommer 3. maj

Øvrige deadlines for 1. halvår 2018 er: 27. maj

REDAKTION

EIGIL NYBO DAMSGAARD 
ÅRETS LEDER
På EGIFs hovedgeneralforsamling 26. 
februar blev Eigil Nybo Damsgaard 
tildelt prisen som Årets Leder 2018. 
Eigil har gennem mange år ydet en 
utrættelig indsats for klubben, som spil-
ler såvel som træner. Han giver gerne 
en hånd med til klubbens projekter og 
har altid gode ideer og inputs. Seneste 
har Eigil været primus motor for gen-
etablering af Erritsøs eget seniorhold i 
Serie 2.

BADMINTON

U15 HOLD KVALIFICERET TIL DM
Den 10. marts spillede vores U15D hold 
deres sidste runde holdkampe i denne 
sæson.

Endnu en gang trak de to sejre hjem, og 
vandt dermed puljen med 10 vundne ud 
af 10 spillede kampe.
Holdet har dermed kvalificeret sig til at 
deltage i DM for Ungdomshold i Mid-
delfart den 14./15. april. 

Preben Nyeng

Tak for indsatsen Eigil - og stort tillykke med prisen Vi siger tillykke med det flotte resultat, og ønsker 
holdet held og lykke til DM.
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RESULTATER
I denne sæson har vores Dame Senior 
hold spillet i Jyllandsserien. 
Pt. ligger damerne på en 2. plads i deres 
pulje med 8 kampe og 15 point.  Der-
med ligger de i skrivende stund til at 
skulle spille om oprykningsplads.

U14 pigerne ligger på 5. pladsen i deres 
pulje med 9 spillede kampe og 6 point. 
U12 drengene spiller i gruppen ”4+1” 
Dvs. de spiller i puljen med to personer 
mindre på banen end normalt. Drenge-
ne ligger på 3. pladsen i med 13 point 
og 10 kampe.

U10 pigerne ligger også på en 3. plads i 
deres pulje efter Fredericia HK og Vam-
drup. De har spillet 10 kampe og fået 10 
point. 

U10 har efter eget ønske øget trænings-
tiden tirsdag til 1½ time. Torsdag er sta-
dig 1 time. Dette forventes at fortsætte 
i næste sæson. Pigerne har udviklet sig 
meget i det forløbne halve år. Det er ble-
vet sjovere at spille når man også vinder 
sine kampe.

Der spilles ikke med point på U8 og U6 
holdene, men de har været ude at spille 
til dagsstævner og haft det rigtig sjovt.

POKALKAMP
D. 27. februar spillede dame senior po-
kalkamp mod Aarhus United. Resulta-
tet taler vi ikke om (de andre var bare 
bedre) men vores sponsor FRØS deltog 
med en stand og det var muligt at del-
tage i en konkurrence om en vinkurv. 

Den blev vundet af Oliver H. Petersen, 
som byttede kurven med sin mormor 
mod kontanter. Så var alle tilfredse.

HÅNDBOLD
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SJOV LØRDAG
Som sædvanlig stod der også håndbold 
på programmet til sæsonens sidste 
sjov lørdag. Der blev spillet håndbold af 
både store og små, drenge og piger. De 
hyggede sig. Det er dejligt at stå på si-
delinjen og se at børnene blander sig på 
tværs af alder og har det sjovt sammen.
 

Som tilflytter til Fredericia/Erritsø områ-
det har det været en fornøjelse at ople-
ve disse sjov lørdag arrangementer hvor 
børnene mødes og prøver forskellige 
sportsgrene. Det var en meget positiv 
overraskelse at ”opdage” dette koncept 
da jeg ikke kendte til noget tilsvarende 
fra andre steder jeg har boet, og jeg kan 
som forælder kun opfordre EGIF til fort-
sat at arrangere disse aftener. 

SÆSONAFSLUTNING MAJ 2018
Bestyrelsen har sammen med træner-
ne besluttet at træningen for ungdoms-
holdene fortsætter til d. 31. maj. Hvis 
nogen hold ønsker træning i juni måned 
aftales dette særskilt med vores træ-
ningsansvarlige (Tanja) mod ekstra be-

taling for halleje mv. Dame senior aftaler 
særskilt med deres træner og Tanja.

SÆSONSTART AUGUST 2018
Bestyrelsen har sammen med træner-
ne besluttet at træningen for ungdoms-
holdene starter i uge 33, dvs. samtidig 
med skolestart. Så vidt muligt bibehol-
des træningstiderne tirsdag og torsdag, 
men der kan komme ændringer da alle 
spilletider aftales i fællesskab med de 
andre afdelinger. Dame Senior aftaler 
særskilt sæsonstart med deres træner. 
Alle spillere skal holde øje med medde-
lelser fra deres egne trænere.

TIVOLI CUP
Der afholdes Tivoli Cup i Aarhus d. 14-
16. september. Et par af ungdomshol-
dene har allerede tilmeldt sig. Spillerne 
glæder sig. Mere om dette i en senere 
udgave af SPORT.

HÅNDBOLDDAG I FERIEN
Som noget nyt har Håndbold haft to nye 
typer arrangementer i denne sæson. I 
vinterferien uge 7 blev der afholdt en 
håndbolddag på tværs af aldersgrupper-
ne. Dagen sluttede med fælles aftens-
mad i cafeteriaet. Dagen var en succes 
for deltagerne, og der var bred enighed 
blandt trænerne efterfølgende, at sådan 
et arrangement sagtens kan gentages i 
næste sæson.

HÅNDBOLD
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LAN PARTIES  
– NPE (NetPartyErritsø)
Det andet arrangement er LAN-parties. 
NPE 2 blev afholdt d. 2-3. marts til stor 
fornøjelse for spilleglade drenge i alde-
ren ca. 8-15 år samt en enkelt pige. 

Til september afholder EGIF Håndbold 
igen LAN party: NPE 3 d. 21-22. septem-
ber 2018. Som udgangspunkt må bør-
nene selv bestemme hvad de vil spille, 
men indtil nu har deltagerne ((drenge-
ne) hovedsageligt spillet CounterStrike. 
Vi vil gerne opfordre børn som ønsker at 
spille andre PC spil, f.eks. Minecraft, til 
også at deltage.  

Arrangørerne planlægger at lave et tab-
let/Ipad-lounge område, så der bliver 
mulighed for alle børn at deltage og få 
del i oplevelsen, selv om man ikke har 
mulighed for at medbringe PC.

Yderligere oplysninger kan læses på 
NPEs hjemmeside www.npe.dk samt 
på Facebook ”NPE - netparty erritsø”. Vi 
håber fremover at flere piger ønsker at 
deltage til EPN, udover drengene.

GENERALFORSAMLING
Uddrag af referat fra Generalforsamlingen 
Pga. formandsskiftet i sommeren 2017 
har fokus været på at bygge et fundament 
for klubben og bestyrelsen. Det forløbne 
år har været brugt på at skabe stabilitet 
og ro i klubben, så klubben fremover kan 
vokse og har styr på økonomien.

Dame senior holdet har forbedret deres 
spil og er rykket op i Jyllandsserien. For-
manden ønskede til lykke til holdet.
Kassereren/bestyrelsen har haft fokus 
på at få vendt underskuddet fra regn-
skabsåret 2015 (-46.000 kr). Dette er 
efterhånden lykkedes med et overskud 
i 2017 på ca. 17.000 kr, (og +24.000 i 
2016) hvilket blandt andet skyldes op-
bakning fra vores lokale sponsorer, heri-
blandt et stort bidrag fra FRØS, samt en 
løbende hård styring af økonomien.
Tilmelding til Conventus har betydet en 
lettelse for kasseren til at styre kontin-
gentindbetalingerne og holde styr på 
medlemmerne. 

Kasseren takkede sponsorer, trænere 
og alle andre som har hjulpet klubben.
Regnskabet for 2017 blev godkendt.
Jacob Falkenby blev genvalgt som for-
mand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer - Nuvæ-
rende medlemmer accepterer genvalg.
Kevin Baransinski blev valgt som sup-
pleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen takker for valget, og be-
står fremdeles af 6 medlemmer + 1  
suppleant:

Jacob Falkenby, Annabeth H. Petersen, 
Tanja M. Knudsen, Helle D. Peschardt, 
Lonnie Roest, Anette Pustelnik og  
Kevin Baransinski.

Jacob afsluttede generalforsamlingen 
med at takke alle de fremmødte.

Helle Dalgas Peschardt

HÅNDBOLD
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GENERALFORSAMLING
Ved generalforsamling i svømmeklub-
ben konstituerede en ny bestyrelse sig. 
Afgående var Lena Frank som formand. 
Som tidligere suppleant indtræder Gitte 

Baun-Nielsen og som suppleant valgtes 
Stine Holm Møller. Anne Simon er ny 
formand i svømmeklubben.

SVØMMESKOLEN
Mandag den 19. marts afholdes svøm-
meskolens anden årlige svømmekon-
kurrence. Holdene som svømmer en-
ten på det dybe eller på langs deltager i 
internt stævne.

SOMMERSVØMNING
Sommersvømningen står også for 
døren – på vores hjemmeside er det 
muligt at indskrive dit barn til sommer-
svømning. Der er fortsat enkelte ledige 
hold. Sommersvømningen foregår indtil 
slut juni.

KONKURRENCEHOLDENE
Vestdanske Junior/Senior – langbane.
I weekenden 16-18 marts deltog klub-
bens ældste svømmere i Vestdanske 
Junior/Senior mesterskaber på lang-
bane i Hjørring. Her blev der svømmet 
rigtig stærkt og flere klubrekorder stod 
for skud. Det samlede hold bestod af KI 
svømmerne; Clara Lynggaard, Sofie Sjø-
gren, Ida Raabjerg Møller, Louise Jen-
sen, Frederik Dumstrei, Morten Baxter 
og Lucas Grinderslev.

Udover flere personlige og klubrekorder 
(Louise Jensen og Sofie Sjøgren) blev 

det også til en del finaler for svømmer-
ne samt en bronzemedalje til Louise 
Jensen.

Frederik Dumstrei sikrede sig også kva-
lifikation til næste års Vestdanske Me-
sterskaber i 200 fri.

Regionsmesterskaber langbane 
region Syd
I samme weekend 16-18 marts var klub-
bens årgangssvømmere i Odense til re-
gionsmesterskaber. Her blev ligeledes 
svømmet stærkt og for de lidt mindre 
rutinerede svømmere var det ligeledes 
muligheden for at prøve kræfter med 
langbanesvømning.

SVØMNING
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SVØMNING

Henover weekenden blev det til en 
masse flotte placeringer til Erritsø 
Svømmerne. Medaljer blev det til for 
Emilie Bech Kjælgaard, Laurits Sigaard, 
Christian Lorey, Peter Rom Poulsen, 
Julie Dumstrei og Mathilde Thy Asmus-
sen. I tillæg til ovennævnte deltog også 
Luna Holm Møller, Anna Madsby 
Rohde, Anna Lykke Vangsgaard, Leo-
nora Druett, Nanna W Poulsen, Sissel 
Jensen og Maja Rolighed. 

Søndag svømmede holdkappen bestå-
ende af Laurits, Peter, Mathilde og Maja 
sig til en bronzemedalje i sjov-mix.
De 7 bedste årgangssvømmere fra re-
gionen blev udtaget til en samling, hvor 
Mathilde Thy Asmussen og Laurits Siga-
ard kvalificerede sig. Mathilde tegnede 
sig også for 2 klubrekorder i 50 og 100 
meter Bryst.

Morten Thy Asmussen

GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Højdepunktet og afslutningen på vinter-
sæsonen i gymnastik er forårsopvisnin-
gen i Erritsø Idrætscenter. Det foregik i 
år lørdag den 17. marts.

Allerede aftenen før blev hallen klargjort 
til opvisning, og der blev kørt flere læs 
redskaber fra både Højmosen og Kir-
stinebjergskolen, så alt var på plads til 
opvisningen - som faktisk var 2 opvis-
ninger, idet dagen er delt i 2 med pause 
ved middagstid, med børn og unge om 
formiddagen og øvrige hold om efter-
middagen.

Som en festlig og traditionsrig start på 
dagen startede indmarchen lørdag kl. 
10, hvor alle holdene samles på gul-
vet til bifald fra den fyldte hal. Det er 
en stor oplevelse for de spændte børn 
at gå ind i en hal fyldt med klappende 
tilskuere og musik. Traditionen tro er fa-
nerne også med ved indmarchen, og i 
år båret af Anna Ravn Boklund og Jacob 
Lærkedahl. Og efter fanehilsen kunne 
formand Arne byde velkommen.
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Forældre/barn holdet startede op-
visningerne som de første på gulvet 
– i år var holdet vokset til over 80 til-
meldte, så gulvet var fyldt med børn, 
forældre og redskaber – skønt at se. 
Resten af formiddagen var der opvis-
ning af yderligere 5 af vore hold for børn 
og unge, med glade piger og drenge, 
som kunne vise hvad de havde lært til 
træningen hele vinteren, med en god 
blanding af spring og rytmehold.

I løbet af formiddagen havde vi også 
besøg af 2 gæstehold. Rytmeholdet fra 
Middelfart viste flotte rytmiske serier, 
og så blev formiddagen afsluttet på for-
nem vis af DGI Sydøstjylland Junior Syd 
med 114 friske unge drenge og piger, 
heraf flere fra vor egen forening.
Efter en pause var der ny indmarch kl. 
14 for eftermiddagens hold, og formand 
Arne kunne igen byde velkommen til 

en fyldt hal og 11 gymnastikhold. Ef-
termiddagens program blev indledt af 
instruktørholdet, som er en stor flok af 
foreningens gymnastikinstruktører, der 
– mest for sjov og sammen – viser at 
de også kan lave gymnastik både rytme 
og spring. 

Resten af eftermiddagen var et meget 
varieret program med flotte rytmehold, 
fantastiske springhold, Line Dance. Og 
ikke mindst Motion M/K ved Birthe Jen-
sen og Inger Nissen, som havde samlet 
85 af deres motionister til at give opvis-
ning – det var et fantastisk indslag.

Iløbet af dagen har der været 777  
betalende tilskuere (børn havde gratis 
adgang), og omkring 600 EGIF gymna-
ster samt gæsteholdene har givet op-
visning.

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

Husk også, at udover de 16 hold 
som gav opvisning, har gymnastik-
afdelingen i vintersæsonen haft 12 
hold, som ikke er opvisningshold. 
Som afslutning på dagen og gymnastik-
sæsonen var der om aftenen hyggelig 
fest for alle instruktører og hjælpere i 
gymnastikafdelingen.

På vor hjemmeside er der mange bille-
der fra dagen www.egif-gymnastik.dk 
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GYMNASTIK

UDDRAG AF BERETNINGEN FRA 
EGIF Generalforsamling  
26. februar 2018
Så er det atter blevet tid for den årlige 
formandsberetning. Jeg kan ikke finde 
ud af om det har været et godt eller et 
skidt år for EGIF som helhed. Nogle af-

delinger oplever tilgang af medlemmer, 
andre stilstand og igen andre oplever 
en tilbagegang. En ting er dog sikker, 
den organiserede idræt er under pres 
af den ikke-organiserede idræt, hvor 
folk vælger hvor og hvornår de øn-
sker at dyrke idræt. Derfor drøfter vi i  

HOVEDBESTYRELSEN

Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontin-
gent

Line Dance Mandag kl. 18.30-
20.00, EIC Mette

19/3-4/6 
Uge 12-23 
excl 14,21

250,-

Motionsmix – 
voksne

Tirsdag kl. 19.00-
20.00, EIC

Poul Jakob, 
Gytha, Mette

27/3-29/5 
Uge 13-22 250,-

Rygtræning 
(max 30)

Onsdag kl. 17.30-
18.30, EIC Bente 21/3-2/5 

Uge 12-18 175,-

Yoga Onsdag kl. 19.30-
20.30, EIC Lene 28/3-30/5 250,-

(max 28) Uge 13-22

Power-spring

Lørdag kl. 10.00-
12.00, Kirstine-

bjerghallen, Havep-
ladsvej 175

Klavs m.fl.
Start 7/4. Slut 
under afklar-

ing

Følg 
med på 

hjemme-
side

SOMMERGYMNASTIK

Bemærk forskellig start/slut og uger uden træning pga helligdage.
Se nærmere og tilmelding via vort on-line system på www.egif-gymnastik.dk 

11



Hovedbestyrelsen også jævnligt nye til-
tag der skal være med til at sikre EGIF’s 
berettigelse fremadrettet.

Samtidig er det sværere og sværere for 
afdelingerne at finde frivillige kræfter 
både hvad angår frivillige og trænere. 
For enkelte afdelinger kan en stor del af 
medlemstilbagegangen spores tilbage 
til mangel på trænere.
Det er stadig vigtigt for mig at EGIF er 
synlig ikke mindst i lokalområdet og her 
synes jeg at de forskellige afdelinger 
gør et stort og godt stykke arbejde.
På de interne fronter er afdelingerne 
heldigvis 100% selvkørende og kræver 
kun ganske lidt involvering fra hovedbe-
styrelsens side. 

Hovedbestyrelsen har i løbet af det se-
neste år afholdt 5-6 hovedbestyrelses-
møder, hvilket er ca. samme antalsni-
veau som tidligere år.

SPORT
Hovedbestyrelsen har ikke været de 
mest aktive i selve bladet, men vi dis-
kuterer det på hvert eneste hovedbe-
styrelsesmøde. Ruth sikrer det korrekte 
indhold til hvert nummer og har også lo-
vet at fortsætte med dette i tiden frem-
over. 
TAK til Ruth for indsatsen.

EGIF´s Venner
EGIF’s Venner ligger jo nu under Hoved-
bestyrelsen og aktiviteterne er primært 
fokuseret omkring vores største spon-
sorer OK og Super Brugsen i Erritsø, 
hvor vi stiller op til forskellige arrange-
menter.

SJOV LØRDAG
Sjov lørdag anser vi stadig som væren-
de et vigtigt alternativ til børn og unge 
i lokalområdet selv om deltagerantal-
let er vigende. Der er ingen tvivl om at 
dette kommer til at fortsætte i årene 
fremover.

SENIORSPORT
Hos Seniorsport er alt tilbage ved det 
gamle. Vi kan være rigtig stolte af Se-
niorsport både mht. de fysiske aktivi-
tetstilbud, men også de mere sociale 
islæt som kaffe og sang, teatertur, 
forårs- og sommertur mv. En stor tak 
til Vivi og Inger, deres instruktører og 
medhjælpere for den helt unikke og 
imponerende indsats, der lægges for 
dagen her!

TAK
Idet jeg går ud fra, at de enkelte under-
afdelingers trænere, ledere, medhjæl-
pere m.fl. i den kommende tid bliver 
behørigt hyldet på de respektive afde-
lingers generalforsamlinger, vil jeg ind-
skrænke mig til en overordnet, fælles, 
men velment.
Tak for et storartet arbejde i det for-
løbne arbejdsår 2017. Jeres indsats kan 
ikke fremhæves nok! Det hører vi fra 
alle sider inklusiv vores politikere. 
 
Det er jer, der er fundamentet for en 
veldreven idrætsforening, som Erritsø 
Gymnastik- og Idrætsforening trods alt 
stadig er.

Tak til alle samarbejdspartnere: de en-
kelte underafdelinger og deres bestyrel-
ser, sponsorer, støtteforening, Michael 

HOVEDBESTYRELSEN
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HOVEDBESTYRELSEN

TENNIS

Generalforsamling
EGIF Tennis afholdt generalforsamling 
i Erritsø torsdag den 8. marts 2018. 
Formand, Hans Martin Brøndum, 
fremhævede i sin beretning, at klubben 
fortsætter sin fremgang med stigning i 
medlemstal og aktiviteter. 

Klubbens økonomi er også rigtig god. 
EGIF Tennis er nomineret til titlen som 
Årets Tennisklub i Danmark 2017

Lokal mand valgt som formand i JTU
Jysk Tennis Union (JTU) afholdt den 15. 
marts 2018 generalforsamling i Ran-
ders, hvor der bl.a. skulle vælges en ny 
formand. 
Formanden for EGIF Tennis, Hans Mar-
tin Brøndum, var opstillet og blev valgt, 
hvilket betyder, at Hans Martin også 
bliver repræsenteret i Dansk Tennis 
Forbud´s (DTF) bestyrelse. Et meget 
stort tillykke til Hans Martin.

Bjarne Axelsen

Kristensen og hans dilettanter, trænere/
ledere/instruktører, Erritsø Idrætscen-
ters forretningsudvalg, hallens cafeteria 
og det øvrige personale i Erritsø Idræts-
center og mange flere for samarbejdet i 
det forgangne år!

Lars Bøgebjerg, Formand

Kurt Hansen fremlagde regnskab for 
2017 som udviste et overskud på kr. 
2.622 kr. og egenkapitalen udgjorde 
31.12.17 kr. 239.250,-.

ÅRETS LEDERPRIS
Årets Lederpris stiftet af Flemming 
Fanø gik i år til Eigil Nybo Damsgaard 
fra Badmintonafdelingen.

Lars Bøgebjerg overrakte på vegne af Flemming 
Fænø årets lederpris til Eigil Nybo Damsgaard fra 
badmintonafdelingen – stort tillykke.
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Æresmedlem
På generalforsamlingen blev klubbens 
mangeårige spiller, træner, banemand, 
opstrenger, turneringsarrangør og alt-
mulig-mand, Anders Hansen, udnævnt 
til æresmedlem.
Anders er en frivillig ildsjæl for klubben 
i ordets allerbedste forstand.”

Hans Martin Brøndum

TENNIS

SUPERVETERAN
Undertegnede har været til JM in-
dendørs for veteraner i Århus 1900 i 
weekenden 9/2-11/2. 
En turnering, hvor man kan deltage fra 
+35 år, og som også afholdes uden-
dørs maj/juni. Kan varmt anbefales. Jeg 
har efterhånden deltaget i mange år, 
og knyttet mange venskaber.  
Jeg og min makker Christian Nissen 
nåede finalen i herredouble superve-
teran, hvor vi tabte til Niels Emery og 
Erik Bredahl fra Aalborg TK, der var 
topseedede.

Christian Arenbrandt
14



DILETTANT

TUSIND TAK FOR OPBAKNING
Kære læsere
Over 650 publikummer har i år været 
i Erritsø Forsamlingshus og set dilet-
tanterne opføre den helt forrygende 
forviklings komedie: ”Sæt ALDRIG din 
kone på spil i poker”. På dilettanternes 
vegne skal her lyde en tak til alle jer, 
publikummer som forhåbentligt har 
haft en god hyggestund i selskab med 
os. I tæt samarbejde med flere afdelin-
ger i EGIF er det lykkes på fineste vis 
at få afviklet hver forestilling på bedste 
vis, selvom der er begrænset plads i 
det fine gamle hus.

Sponsorerne har taget rigtig godt imod 
os og uden deres opbakning ville det 
være umuligt at gennemføre ”hele 
showet” på det niveau. Husk at bakke 
op om sponsorerne, så vi igen næste 
år, kan lokke sponsorerne med.

Der ligger rigtig mange øve timer/
aftener og praktiske forberedelser bag 
sådan en række forestillinger. Alt er 
interesse-timer og der skal her lyde 
en stor og velment tak til dilettanterne 
på scenen og til holdet ”bag” scenen. 

Det er imponerende, at I vil bruge så 
mange timer på frivilligt arbejde.
Scenen er nu ryddet – alt sat på lager 
og inden vi ser os om, så skal der tæn-
kes tanker om forestillingerne i 2019.
Vi glæder os over succesen i år og by-
der jer hjerteligt velkommen næste år.
Bedste dilettant hilsener

Michael Kristensen, stolt 
dilettant-instruktør

Den røde løber er blevet flittigt brugt ved forestill-
ingerne i Erritsø Forsamlingshus.

Mågen (Jan Bjærre), Ejnar (Lars Zoffmann), Evy (Lone Eriksen) og Ilse (Charlotte Buhl) er klar i deres 
stavgænger-outfit
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RUGBY

FLERE LANDSHOLDSSPILLERE
EGIF fortsætter med at udvikle og le-
vere unge spillere til Danmarks rugby-
landshold. Ud over forwarden Jeppe 
Maagaard Holm, der er 24 år, har nu 
også vores 21-årige klynge half Chri-
stopher ”Kiwi” Winstrøm og 25-årige 
trekvart-back George Melgaard været 
udtaget til fællestræning på Sevens-
landsholdet. Det skete i både januar og 
februar. I Danmark spilles rugby med 
enten 7 eller 15 spillere på hvert hold, 
og vi har landshold for begge typer af 
rugby. Sevens er betegnelsen for rugby 
med 7 spillere på hvert hold. Jeppe og 
Kiwi blev desuden udtaget til lands-
holdstræning i 15-mands rugby, også i 
januar og februar. Virkelig flot af vores 
unge talenter, som derved bidrager 
med stadig bedre rugby, hver gang de 
spiller i Erritsøtrøjen.

RUGBY ALLIANCE WEST
Michael Klæsøe, vores tidligere spil-
lende træner, er en af to trænere vest 
for Storebælt, der har genstartet et re-
gionshold for de bedste og ældste rug-
byspillere fra Jylland og Fyn og ikke at 
forglemme dem i alderen 16 og 18 år. 
Den anden er Aarhus RK’s cheftræner, 
Chris Adby. Sammen står de to erfarne 
trænere for en række jysk-fynske træ-
ningssamlinger på eliteniveau. 
Den første var planlagt til 10. februar i 
Viby J., men måtte udsættes på grund 
af sne og frost. Trods det kolde marts 
vejr blev første RAW-træning gennem-
ført lørdag den 17. marts. Med kort var-
sel lagde vi i EGIF træningsbane til, og 
det blev en succes. Godt 40 spillere 

fra Aarhus RK og EGIF deltog i denne 
RAW-træning. Næste kamp for disse 
unge spillere mellem 16 og 18 år bliver 
i Aalborg mod Spartakus fra Sverige i 
den årlige turnering mellem de to hold. 

TRÆNINGSKAMP MED 
MESTRENE
De seksdobbelte og regerende danske 
mestre fra Aarhus RK var modstande-
ren i årets første træningskamp for før-
steholdet. 
Den foregik lørdag den 17. marts, lige 
efter RAW-træningen, på en knaldhård 
og frossen hjemmebane. Det vil sige, at 
træningsbanen under lysanlægget blev 
anvendt.
 I den iskolde blæst blev kampen en 
meget lige affære, hvor gæsterne fra 
Smilets By dog var stærkest. Udesej-
ren på 10 – 20, efter 0 – 10 ved halv-
leg, var fuldt fortjent. Alle EGIFs points 
blev scoret af George Melgaard på to 
forsøg, det sidste efter et flot lob og en 
pasning fra vores nye holdkaptajn Thor 
Steendahl.
Han spillede en klog kamp, vores  
24-årige debutant Andreas de Neer-
gaard Budsted, der lærte rugby som 
udvekslingsstudent i New Zealand og 
havde en god debut, lige som Casper 
Bruus Aerts tacklede frygtløst. Vladimir 
Frolov var desuden i øjnefaldende, of-
fensivt som defensivt. Årets dommer 
2017, Mike Hawkins, sørgede for, at sol, 
vind – og frosttemperaturer – blev lige-
ligt fordelt under træningskampen. Alt i 
alt en god optakt for førsteholdet inden 
sæsonstarten den 31. marts, hvor vi på 
hjemmebane spiller pokal-semifinale.
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RUGBY

Theis Arvad Meier i grøn og sort spillerdragt afleverer bolden til sine medspillere.

POKAL-SEMIFINALE  
OG SÆSONDEBUT I 1. DIVISION
I skrivende stund har vi endnu ikke 
spillet pokal-semifinalen hjemme mod 
forsvarende pokalmestre RK Speed fra 
Amager. Og vi har heller ikke haft sæ-
sondebut i 1. division, landets øverste 
liga. 

Her møder vi også RK Speed, også på 
hjemmebane. Turneringskampen spilles 
lørdag den 7. april. På www.erritsoer-
ugby.dk og www.facebook.com/EGI-
FRUGBY kan du læse resultaterne og 
se referat og billeder fra kampene.

GENERALFORSAMLING
Ved den årlige generalforsamling blev 
alle bestyrelsens medlemmer som var 
på valg og formanden genvalgt. 

REPRÆSENTANTSSKABSMØDE
Rugby afdelingen var også vært ved 
Dansk Rugby Unions årlig repræsen-
tantskabs møde.

SUPER GOD WEEKEND FOR 
UNGDOM
En social weekend blev arrangeret af 
ungdomsledere og forældre, som skulle 
ryste de unge spillere sammen. 

Det var meget vigtig det med det so-
ciale. Her kunne de unge rugby spillere 
nyde hinandens selskab under forskel-
lige forhold i klubbens lokale, svøm-
mehallen, EIC og selvfølgelig ude på 
banen, trods de dårlige vejrforhold. 

KURSUS
I april måned er der et træningskursus 
kaldet kids first, hvor vores ledere og 
en del forældre er med for at lære. For 
forældrene er det blandt andet at forstå 
det at spille rugby og hvad det er som 
ungerne snakker om. Det er det andet 
kursus som løber af stablen i Odder 
under Dansk Rugby Union.

Paul Erik Jensen
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FODBOLD

Årgange: Træningsdag Tidspunkt: Kontaktperson: Mobil nr.:

3-5 årige: Tirsdag kl. 17.00-18.00 Michael 
Hebgaard 2170 6118

U7-U8 piger:
Tirsdag & 
Torsdag kl. 17.00-18.00 Michael 

Hebgaard 2170 6118

U9 piger:
Tirsdag & 
Torsdag kl. 17.00-18.00 Michael 

Hebgaard 2170 6118

U10 piger:
Mandag & 

onsdag kl. 17.00-18.00 Finn Pedersen 2985 9750

U11 piger:
Mandag & 

onsdag kl. 17.00-18.00 Finn Pedersen 2985 9750

U12 piger:
Mandag & 

onsdag kl. 17.00-18.00 Finn Pedersen 2985 9750

Kom og vær med i vores fodboldteams. 

Vi starter pigefodbold op udendørs i uge 14.
Vi har mange seje piger der spiller fodbold. Vi har det rigtig sjovt.

Kom og vær med i vores fællesskab og møde dine fodboldveninder. 

Kom og prøv det af

Vi træner på banerne bag EIC/Krogagervejens skole.
Vi glæder os til at se jer.

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

PIGE FODBOLD 3-12 ÅR

18



FODBOLD

FODBOLDSKOLE
DBU Fodboldskole 2018.
Fodbold afdelingen i EGIF afholder igen i 
år fodboldskole Dette sker i uge 27 som 
er den første uge af skolernes sommer-
ferie. Datoerne er d. 2,3,4,5 og 6 juli.

DBU´s fodboldskole er for børn i årgang 
2003-2010. Nærmere information findes 
på www.DBU.dk og søg på fodboldsko-
le 2018. Tilmelding til fodboldskolen er 
via DBU’s hjemmeside og billetter kan 
købes tirsdag den 6. marts.
Har du spørgsmål til fodboldskolen i Er-
ritsø er du velkommen til at sende en 
mail på g.schouborg@gmail.com
Håber vi ses i uge 27 på årets fodbold-
skole. 

Gitte Schouborg

TRÆNERE SØGES TIL FODBOLD-
SKOLEN
Da vi snart er i mål for maks. antal fod-
boldspillere på årets fodboldskole, står 
vi og mangler nogle trænere. 
Så kan du nikke genkendende til dette 
her: 

• Brænde for fodbold
• Være minimum 18 år (for træner),
 15 år (for trænerassistenter)
• Være god til børn
• Gerne have erfaring med
 trænergerningen 
• Være til rådighed i ugen 27
 (kl. 8.30-15.00)
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SÅ ER DET DIG VI MANGLER
Vi mangler i øjeblikket:
• 4 trænere 
• 6 trænerassistenter 
Det får du som træner: ”løn” af DBU 
som lyder på 2.000 kr. for hele ugen + 
tøjpakken samt forplejning.

Det får du som assistent træner: tøjpak-
ken, forplejning.

Tina Aabo

SENIOR - LEGENDER TAKKER AF
Gennem de sidste mange år har vi på 
vores førstehold haft fast deltagelse 
af Lars Andersen og Jimmi Pedersen. 
Men forud for denne sæson har begge 
meddelt, at de nu lader sig pensionere 
og dermed ikke længere er en del af før-
steholdet.

Begge spillere har opnået en fornem 
plads på listen over spillere med flest 
førsteholdskampe. Med 310 kampe er 
Lars placeret som nr. 4, mens Jimmi 
sidste sæson overtog førstepladsen 
med nu 450 førsteholdskampe. En im-
ponerende bedrift for begge spillere.

Der er ingen tvivl om, at vi i EGIF Fod-
bold har nydt godt af både Jimmi og 
Lars’ deltagelse omkring førsteholdet. 
Deres engagement og indsats har væ-
ret forbilledlig og det har været en for-
nøjelse, at se hvordan de gennem spe-
cielt det seneste år har givet ekstra for 
at være med til at videregive den kultur 
og tilgang til seniorfodbold, som de selv 
har været garanter for. 

I EGIF Fodbold ønsker vi derfor at sige 
tak for de mange oplevelser på baner-
ne, og håber og tror at Jimmi og Lars 
fortsat vil være en del af EGIF Fodbold 
på andre områder de næste mange år. 

Karsten N. Pedersen
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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

GYMNASTIKAFSLUTNING
Aktiv Tirsdag deltog med 80 deltagere 
ved gymnastikafslutningen. 
Billederne taler for sig selv.

AFSLUTNING
Vi afslutter sæsonen den 24. april med 
spisning og underholdning. Indbydelsen 

fås senere ved vandgymnastikken man-
dag og torsdag samt om tirsdagen.

UDFLUGT
Vi skal på udflugt den 1. maj. Program-
met fås både mandag, tirsdag og tors-
dag ved vore aktiviteter.

Inger og Vivi
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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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Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
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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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.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
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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

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
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