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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 

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 27. maj – udkommer 14. juni.

REDAKTION

Nu hvor de 7 forestillinger er afviklet, 
vil jeg gerne på vegne af EGIF rose alle 
for nogle fantastiske forestillinger, som 
publikum har haft megen fornøjelse af. 

Det er den sjoveste forestilling i mange 
år. Jeg vil derfor gerne sige en STOR 
TAK TIL:

•  Dilettanter og suffløse for nogle utro-
lig sjove og veludførte forestillinger, 
og fordi de har brugt 3 måneder af 
deres fritid på at øve.

•  Scenemester og de 2 lærlinge for alt 
deres praktiske arbejde og for den 
flotte indgangsportal

•  Bente Stricker for det grafiske arbej-
de vedr. billetter, program og plakat

•  Bjarne Wetche fra Vesterbros Bageri 
for forplejningen til øve aftenerne

• BT Gulve for materialer til scenen
•  Lone fra Gardenia for de flotte deko-

rationer til bordene og blomster til 
dilettanterne og indgangsportalen

•  Instruktør Michael Kristensen for 
dels den veludførte Instruktion af 
forestillingerne, dels arrangementet 
vedr. de lukkede forestillinger,som 
medvirker til at give et stort tilskue-
rantal og dermed overskud til vore 
ungdomsafdelinger, og dels de utro-
lig mange flotte sponsoraftaler.

•  Alle vore sponsorer, som også er 
med til at give et stort overskud til 
vore ungdomsafdelinger.

•  Alle hjælperne fra de forskellige af-
delinger, fordi uden deres store prak-
tiske hjælp havde det ikke været mu-
ligt at gennemføre forestillingerne.

Dilettant 2018 blev derfor, takket være 
alle ovennævnte, en stor succes lige-
som i de tidligere år.

Samtidig skal der lyde en meget stor tak 
til publikum. Uden dem var der ingen di-
lettant, og det var meget glædeligt, at 
der kom så mange tilskuere, som aldrig 
før. Vi håber, at vi ses igen i 2019.

Kurt Hansen

DILETTANT
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OPRYKNING TIL SERIE 1
Vores serie 2 hold spillede den 24. marts 
sæsonens sidste holdkamp på hjemme-
bane mod Hørning.

Forventningerne til kampen var store - 
udfaldet ville nemlig afgøre hvem der 
ville vinde puljen og dermed kvalificere 
sig til at spille i serie 1 næste sæson. Er-
ritsø havde et lille forspring på point fra 
resten af sæsonen, men intet var givet. 

Spændingen blev øget yderligere da det 
viste sig, at Hørning stillede med en 
rigtig stærk opstilling, der åbenlyst var 
forstærket til anledningen. Men efter et 
tæt og spændende opgør med virkeligt 
velspillede kampe fra begge sider endte 
holdkampen uafgjort 4-4. 

Dette betød at Erritsø blev den samlede 
vinder af puljen, hvilket straks blev fej-
ret med boblevand, kage og flødeboller 
til holdet og de talstærkt fremmødte 
støtter. Holdleder og træner Eigil Nybo 
Damsgaard, var selvfølgelig både stolt 
og tilfreds: “Stor ros fra mig til alle, ikke 
kun for kampen i dag men for indsatsen 
hele sæsonen.

Det kræver virkelig kontinuitet at rykke 
op. Det er fuldt fortjent at vi nu har vun-
det rækken og kan kalde os serie 1 hold 
igen fra næste sæson”. 

Holdet har dog ikke kun haft succes 
med resultaterne på banen. Både på og 
uden for banen har det sociale også fået 
et løft. Eigil tilføjer: “Det glæder mig 
endnu mere at se det sammenhold og 

kammeratskab vi altid har haft er blevet 
ført videre og udbygget og de nye spil-
lere er blevet integreret. Og fedt at så 
mange kom og bakkede spillerne op og 
var med til at skabe en rigtig god stem-
ning i hallen”.

SOMMERTRÆNING
Vi tilbyder sommertræning for både 
ungdom og senior i maj og juni:

Ungdom: Tirsdag og torsdag kl. 16 til 18
(fælles træning for alle aldersgrupper)

Senior: Tirsdag og torsdag kl. 19 til 21

Tilmelding som altid via
 www.egif-badminton.dk

Preben Nyeng

BADMINTON
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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

AFSLUTNING PÅ DE INDENDØRS 
AKTIVITETER
Den 24. april havde vi fælles afslutning 
på vore ”vinteraktiviteter”.  Der deltog 
godt 110 af vore medlemmer til en buf-
fet og underholdning. Det har været en 
god sæson med mange deltagere på 
vore vandgymnastikhold samt ca. 110 – 
120 hver tirsdag. Mange nye medlem-
mer er kommet til i løbet af sæsonen.  
Medlemstallet er oppe på ca. 270.

UDFLUGT
Den 1. maj var vi på udflugt til Konger-
nes Jelling, derefter spisning på Hop-
balle Mølle. Til slut kaffe med tilbehør på 
Vejle Fjord Hotel. I skrivende stund er vi 
ca. 50, der drager afsted.

SOMMER AKTIVITETER
Som vi plejer ligger vi ikke stille, selvom 
”indesæsonen” er forbi. Vi fortsætter 
ude fra den 8. maj med følgende akti-
viteter:

•  Cykelholdet starter fra Idræts-
centerets parkeringsplads.

•  Petanqueholdet starter på banerne 
ved siden af tennisbanerne.

•  Krolf og Naturfitness starter bag ved 
hallerne på det grønne område.

Samtlige aktiviteter starter hver tirsdag 
kl. 9.30. Vi håber, at mange vil deltage i 
ovennævnte udendørs aktiviteter.
Og husk vi holder som regel pause efter 
ca. 1 time, hvor vi hygger os med vores 
medbragte kaffe og evt. brød. 

Inger og Vivi.

TAK
Tusind tak til alle jer 85 ialt der deltog 
ved Erritsø gym. forenings forårsopvis-
ning d. 17. marts. I gjorde det så godt og 
jeg videresender den megen ros holdet 
fik.

Tak for jeres opbakning.

CYKELTURE
8. MAJ KL 9.30 starter vi på cykeltu-
rene. Alle kan være med, turene fore-
går i roligt tempo, ca. 20 -30 km. Husk 
cykelhjelm, vand og kaffe. Vi er delt i 2 
grupper. Der er et hold på el-cykler og et 
hold på alm. cykler.

Birthe Jensen

Billederne er fra sidste års sommeraktiviteter.
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FODBOLD

PIGEFODBOLDSAMARBEJDE 
Fredericia KF - pigefodboldsamarbejdet i 
Fredericia(EGIF,KFUM,BPI,TSIF) 
Så fik vi igen afholdt fodboldarrange-
ment på Monjasa park  lørdag den 14. 
april.

Det var en kold, lidt blæsende dag, men 
folk var positive og der blev spillet godt 
fodbold. 

Udeholdene roste hele set-up’et rigtig 
meget. Både trænere, forældre og spil-
lere.

Også stor ros til vores speaker Jesper 
Wagner, der gjorde sit for at stemnin-
gen var super god på stadion.

Der blev uddelt halvlegspræmier i beg-
ge kampe og bedste spiller på hvert
hold, modtog også en belønning.

Vores indløbs og boldpiger (alle samar-
bejdsklubber var repræsenteret) havde 
en hyggelig formiddag. Stor tak til dem.

Kampenes bedste spillere (Fredericia 
KF):

U18- Kamille Kjestrup(KFUM)
U13- Sofie Marcher(EGIF)
Disse to var også holdenes målscore. 
Næste arrangement er torsdag den 
10/5-18

Tina Aabo Frederiksen
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FODBOLD

EN GOD OPLEVELSE
Torsdag den 5. april trodsede 14 U6/
U7 drenge kulde og blæst og fik en fed 
oplevelse. De fik nemlig lov til at være 
indløbsbørn på Monjasa Park. 

I omklædningsrummet inden kampen 
var stemningen god blandt drengene, 
og de var rigtig gode til at sidde stille 
og vente på besked omkring hvad der 
skulle ske. Endelig skete der noget, da 
en skadet FC Fredericia spiller trådte 
ind i omklædningsrummet. Her havde 
drengene og trænerne mulighed for at 
stille spørgsmål og få taget et fælles 
billede med spilleren. Drengene kunne 
ikke rigtig finde på noget at spørge om, 
men vi fandt da ud af at han var startet 
med at spille fodbold som 3-årig, og han 

havde også før været til prøvetræning i 
SønderJyske.

Derefter gik drengene i spillertunnelen. 
U7 løb ud hånd i hånd med FC Frederi-
cia og U6 fik fornøjelsen af dagens ude-
hold HB Køge. Selv om selve indløbet 
hurtigt var overstået, nåede de at vinke 
til alle de fremmødte forældre som sad 
på tribunen, som sad klar til at filme og 
tage billeder.

Efterfølgende hyggede de sig med slik 
og sodavand i omklædningsrummet, og 
der var selvfølgelig og tid til at se noget 
af kampen fra tilskuerpladserne. 

Betina Poulsen
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FODBOLD

TRÆNINGSLEJR U7
U7 har lørdag den 7/4 afholdt ”træ-
ningslejr” i EIC. Vi startede med at 
træne tekniske øvelser en time og der-
efter blev der spillet Champions League 
turnering – hvor henholdsvis Barcelona, 
Real Madrid og FC Fredericia alle spil-
lede nogle gode kampe.

Fodbold er mere en træning, så derefter 
gik vi i klubhuset for at hygge os. Der 
blev spist middagsmad, spillet spil og 
lavet samarbejdsøvelser. Det var nogle 
rigtig hyggelige timer for drengene og 
fællesskabet imellem drengene er bare 
blevet endnu bedre. 

Betina Poulsen

8



 

ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN  medlem af D B U 
Snaremosevej 69, Erritsø,  DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif.dk 
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

 

 
 

 
STØVLESPILLET  

      
VINDERE  Januar 2018   Februar 2018 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 3 Hanne Brich Hansen  59 - 
Kr.  200,00 13 -  35 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 82 -  1 Dagny Andersen 12
Kr.  100,00 57 Jytte Gondermann  57 Jytte Gondermann 82
Kr.  100,00 1 Dagny Andersen  22 Ruth Hansen 
Kr.  100,00 100 Per Feddersen  12 Per Andersen 
Kr.  100,00 68 John Nielsen  43 Keld Høll 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 160 Jesper Wagner  191 Per Feddersen 
Kr.  200,00 196 -  178 - 
Kr.  100,00 129 Dagny Andersen  135 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 133 -  108 Ernst Andersen 
Kr.  100,00 193 -  142 - 
Kr.  100,00 177 Boye Nielsen  122 - 
Kr.  100,00 134 John Andersen  155 Karsten Pedersen 
      
      

 
Udtrukket af:   Jytte Gondermann 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset. 
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GYMNASTIK

SOMMERGYMNASTIK

Hold Tid og sted Instruktør Slutter
Kontin-

gent

Line Dance
Mandag kl. 18.30-

20.00, EIC Mette 4/6 250,-

Motionsmix 
– voksne

Tirsdag kl. 19.00-
20.00, EIC

Poul Jakob, 
Gytha, Mette 29/5 250,-

Rygtræning 
(max 30)

Onsdag kl. 17.30-
18.30, EIC Bente 2/5 175,-

Yoga 
(max 28)

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

Power-spring

Lørdag kl. 10.00-
12.00, Kirstine-

bjerghallen, Havep-
ladsvej 175

Klavs m.fl. Under 
afklaring

Følg 
med på 

hjemme-
side

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

GENERALFORSAMLING
Gymnastikafdelingen har afholdt ordi-
nær generalforsamling onsdag den 21. 
marts, med 2 fremmødte udover besty-
relsen. 

Kurt Hansen blev valgt som dirigent og 
kunne konstatere at vedtægterne var 
overholdt.

Formand Arne aflagde beretning, og 
kunne henvise til Gymnastikafdelin-

gens hjemmeside, der er opdateret 
med nyheder, billeder, og hvad der 
foregår i Gymnastikafdelingen. Seneste 
arrangement var en vellykket forårsaf-
slutning med opvisninger hele dagen 
og mange gymnaster og tilskuere (777 
betalende), og dagen blev afsluttet med 
fest for trænere med påhæng.

Det kommende år: Programudvalget 
har stigende udfordringer med at finde 
faste instruktører. SIF bliver nedlagt og 
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GYMNASTIK

erstattes af et idrætsråd. 25. maj star-
ter stramningen af persondataloven, 
hvilket sker for at beskytte almindelige 
personer, dette har også indflydelse på 
EGIF, som følger udviklingen.
Seniorudvalg: Der har været afholdt fæl-
lestræning i Taulov.

Springudvalg: Har afviklet de sæd-
vanlige arrangementer, som er spredt 
ud over hele sæsonen – natspring, 
springweekend, børnejulefræs og bør-
nefællestræning samt springmekka.
Rytmeudvalg: Har ikke afholdt arrange-
menter, men der er planer for det nye 
år.

Susanne gennemgik regnskabet som 
viste et overskud på kr. 27.807 og likvid 
beholdning på kr. 486.000. Overskud 
trods store udgifter til gaver (usædvan-
ligt mange fødselsdage mv), men ingen 
særlige udgifter til redskaber og mindre 
udgifter til dragter. Regnskabet blev 
godkendt uden bemærkninger. Sidste 
år blev der skiftet bankforbindelse, hvil-
ket også i år har medført en del ekstra-
arbejde for kassereren.

Der var ingen indkomne forslag.
På formandsposten var der genvalg af 
Arne Kragelund. Til bestyrelsen var der 
genvalg af Marianne Kromann, Cecilie 
Hansen og Susanne Reher Hansen for 
næste 2 år. Lars Lærkedal, Heidi Rose 
og Lars Jensen var ikke på valg. Som 
suppleant blev Anni Nydam Møller gen-
valgt for 1 år.

Som bilagskontrollant genvalgtes Lise 
Pedersen. Som bilagskontrollantsup-
pleant genvalgtes Grete Nielsen. Birgit 
Christiansen var ikke på valg.

Under eventuelt: Stor ros fra alle til Mo-
tionsholdets opvisning. Arne takkede 
for samarbejdet, hjælpere og støtter 
i det forgangne år. Kurt Hansen fik en 
gave for hans assistance til gymnastik-
afdelingen (og runde fødselsdag).

Til sidst var der lidt mad til alle frem-
mødte.

EFTERLYSNING
Gymnastikafdelingen leder efter nye 
instruktører og hjælpere til kommende 
sæson. Heldigvis forsætter en god del 
– men der er også nogle, der næste sæ-
son skal bruge sin energi på andre ting. 

Derfor sender programudvalget denne 
EFTERLYSNING ud:

SIGNALEMENT:
• frisk og engageret og
• hjælpsom og fuld af godt humørog
•  nysgerrig og ikke bange for at tage 

ansvar og
•  gl. gymnast/instruktør og rigtig gerne 

springinstruktør…eller
•  mod på at blive ny instruktør/spring-

instruktør

SIDST SET:
•  vente på at blive gammel nok som 

instruktør/hjælper (dvs. gå i min. 6. 
kl.) eller
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•  på vej hjem fra efterskole fuld af 
krudt og energi…eller

• brænde for at være frivillig i forening 
•  holde en pause fra instruktørgernin-

gen, mens egne børn trak ressour-
cerne eller

•  flytte til byen og lede efter en gymna-
stikforening, der kan bruge lige præ-
cis 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.

TRADITIONEN TRO -
gymnastikopvisning i Erritsø.
I år bød det på 19 hold i programmet. 
Hvert år nyder jeg at se, hvordan alle har 
gjort sig umage og at alle får det til at 
harmonere med musikken. Jeg glædes 
ved at se børn med sommerfugle i ma-
ven og glædes ved at se dem med glimt 
i øjnene, når de lykkes med det de har 
øvet på hele sæsonen.

Glad bliver jeg hvert år, når alle vores 
fantastiske instruktører kommer på 
gulvet. En stor hyldest til dem for de-
res store frivillige indsats. Altid enga-

gerede. Hele sæsonen, uge efter uge 
møder de op til træning, forberedte 
og med smil på læben. Ny musik, nye 
øvelser, nye programmer, redskaber der 
slæbes, og altid klar til at være sammen 
med vores børn. 

Et andet hold jeg særligt bemærkede i 
år, var motion m/k. 85 mænd og damer 
var mødt op. Om der var bestikkelse 
bag fremmødet eller det var lyst, ved 
jeg ikke. Men jeg blev virkelig rørt. Jeg 
så masser af rytme, harmoni og styrke. 
Masser af livsglæde og alle værdier om 
fællesskab, holdånd, mod og stolthed 
strømmede igennem mig. Tusind tak for 
denne skønne oplevelse.

En rigtig god forårsopvisning. 
På gensyn næste år.

Lisbeth Fisker

GYMNASTIK
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RUGBY

SENIOR
ENDNU EN LANDSHOLDSSPILLER
I sidste nummer af SPORT fortalte vi, at 
forward Jeppe Maagaard Holm og klyn-
gehalf Christopher ”Kiwi” var blevet 
udtaget til Danmarks Sevens-landshold. 
Vi kan nu tilføje, at begge Erritsøspil-
lere skal til Dublin i maj, hvor de sam-
men med resten af det danske Sevens 
landshold skal spille en international tur-
nering. Vi glæder os til at fortælle mere i 
et kommende nummer af SPORT.

På Danmarks landshold i 15-mands 
rugby er Jeppe og ”Kiwi” også en del 
af bruttotruppen. Her har de fået følge-
skab af en tredje Erritsøspiller, nemlig 
Vladimir Nedbailo, som i vinterpausen 
skiftede til os fra Odder RK. Den rus-
siskfødte forward er en fremragende 
all-round rugbyspiller, der bruger sin 
gode fysisk og veludviklede taktiske 
forståelse. Desuden er han, sine kun 
20 år til trods, allerede nu en vigtig brik 
på Erritsøs hold. Desuden har Vlad, som 
vi kalder ham, en god humor og en se-
riøs indstilling, der medvirker til at gøre 
både træning og kamp endnu bedre.

POINT I SÆSONDEBUT
På grund af den kolde påske blev pokal-
semifinalen hjemme mod RK Speed 
udsat til den 5. maj. Det betød, at vores 
sæsondebut i landets øverste rugbyliga, 
1. division, blev hjemmekampen lørdag 
den 7. april mod selv samme modstan-
der. Her fik vores hold vist, at de har 
trænet seriøst vinteren igennem. Kam-
pen blev en meget lige affære. Ved stil-
lingen 8 – 8, og kun tyve minutter igen, 

spillede vores hold det bedste rugby for 
Erritsø i årevis.

Desværre blev det kun til meget store 
chancer, hvorefter gæsterne fra Ama-
ger – ni minutter før tid – løb kontra op 
ad højre fløj og lavede en flot 5-points 
scoring. Det lukkede kampen. Ærg-
relsen over resultatet 8 – 13 blev dog 
opvejet noget ved, at vi fik et defensivt 
bonuspoint ud af kampen. I skrivende 
stund placerer det os på tredjepladsen 
ud af de seks hold i 1. division, der kæm-
per om DM. RK Speed ligge nummer 
to, imens Frederiksberg RK topper liga-
en efter en imponerende 24 – 0 sejr ude 
over de regerende mestre, Aarhus RK.

GENERATIONSSKIFTE BÆRER 
FRUGT
Vores næste modstander i 1. division 
bliver netop Frederiksberg RK på ude-
bane. Den kamp spilles lørdag den 21. 
april. Vi deler bus med både Aalborg RK 
og Aarhus RK, der samme dag også 
skal spille kamp mod andre 1. divisions-
hold i Hovedstaden.

 En ny god præstation mod Frederiks-
berg vil højne vores unge holds moral 
endnu mere. Det generationsskifte, vi 
startede i vinterpausen, bærer således 
allerede nu frugt. Vi fortsætter arbejdet 
med at bygge vores nye, unge og ta-
lentfulde hold op, så det bliver endnu 
bedre.
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RUGBY

DRU-KONSULENT LAGDE VEJEN 
FORBI
Dansk Rugby Union har en udviklings-
konsulent, Preben Rasmussen, der as-
sisterer klubberne med fx trænerkurser 
samt sparring omkring rekruttering, 
fastholde og udvikling af rugbyspillere 
over alt i landet. I starten af april besøg-
te han vores klub, hvor han med vores 
bestyrelse, ungdomstræner Kenneth 
Holm og udvalgsformand Iben Arvad 
drøftede emner, hvor DRU og Erritsø 
GIF Rugby kan bruge hinanden mere og 
bedre – til gavn for medlemmerne og 
for rugbysporten i Danmark.

På www.erritsoerugby.dk og 
www.facebook.com/EGIFRUGBY 
kan du læse resultaterne og se referat 
og billeder fra kampene.

UNGDOM
U-18 SPILLER PÅ LANDSHOLDET
Theis Arvad Meier på 16 år fik sin debut 
på det dansk U-18 rugbylandshold mod 
Sverige sidste weekend. Han er en af 
de mange rugbytalenter fra Erritsø, som 
er kommet på landsholdet. 

Han startede med at spille rugby i ung-
domsrækkerne i Odder Rugby Klub in-
den han flyttede med sine forældre til 
trekantområdet. De sidste to og et halv 
år har han spillet for Erritsø.

Hans position på banen er hovedsagelig 
klynge half og fly half. To positioner som 
nærmest kan betegnes som spilsty-
rende.  De to positioner er i angrebskæ-
den. Til landskampen spillede han som 

inder center, som også er i angrebskæ-
den. Desværre tabte Danmark kampen 
mod Sverige.

Theis skal deltage i en træning for u-18 
spillere kaldet rugby Sevens. Som før-
nævnte navn antyder, er det et rugby-
landshold for syv mand på en almindelig 
rugbybane, hvor de spiller mod et andet 
landshold i syv minutter per halvleg. 
Theis håber på at kommer med brut-
totruppen, således at han får mulighed 
for at blive valgt til Sevens landsholdet, 
som skal spille en stor turnering i Un-
garn til efteråret. Med til Sevens rugby 
hører, at denne form for rugbysport er 
blevet en olympisk disciplin. 

Theis Arvad Meier med rugbybolden i RAW trøje
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RUGBY

STÆVNER
Theis var sammen med sine hold kam-
merater og resten af ungdomsholdene 
fra Erritsø til det første ungdomsrug-
bystævne under Dansk Rugby Union i 
Hundested.

Vi havde 3 hold med til Hundested. U-10 
holdet var rykket op i U-12 så derfor var 
det meget spændende at se, hvordan 
de ville klare at skulle møde hold, hvor 
der var spillere som var et år ældre end 
dem selv. Vi må sige at det gik over al 
forventning, da de vandt 2 ud af 3 kam-
pe i gruppespillet, men i kampen om 
3-4 pladsen var overmagten desværre 
for stor. Trænerteamet er meget stolte 
over, at de unge drenge med flot spil 
sluttede som nr. 4 ud af 8.

Erritsøs U-14 hold vandt deres gruppe 
og skulle i finalen møde Frederiksberg.
Erritsø tabte helt fortjent til et hold som 
på dagen var bedst.

Erritsøs U-18 hold havde ikke en heldig 
dag med deres resultater, da de tabte 
alle deres kampe. Men de havde hel-
digvis haft en sjov dag med masse af 
rugby. 

Næste store udfordring for nogle af vo-
res U-18 spillere var den 28. april, hvor 
de spillede på et sammensat hold af 
spillere fra Jylland og Fyn kaldet RAW 
(Rugby Alliance West) mod spillere fra 
Sjælland kaldet KRA (Københavns Rug-
by Alliance) på Odense Atletik Station. 
Kampen var en forkamp til A landskam-
pen Danmark mod Estland. 

Erritsø ungdom tager til Gøteborg den 
15.-17. juni for at deltage i en stævne 
kaldet Viking Cup.

Paul Erik Jensen

U-12 klarede sig godt i Hundested.
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SVØMNING

SVØMMESKOLEN
Svømmeskolen er for denne sæson fær-
dig. Sommersvømningen har nu været i 
gang et par måneder med stor succes.

Lørdag den 14. april afholdtes en lille 
happening for klubbens instruktører og 
hjælpeinstruktører bl.a. i svømmehallen 
(se billede), men der var også arrange-
ret bowling og pizzaspisning.

Vi sætter utrolig stor pris på vores dyg-
tige og engagerede unge mennesker 

som hver uge giver den gas og hjælper 
på bassinkanten og i vandet. 

Tusind tak for en rigtig god sæson.

KONKURRENCEAFDELINGEN
Siden sidste nummer af Sport har klub-
bens konkurrencesvømmere naturlig-
vis, fristes man næsten til at sige, været 
i aktion ved diverse stævner igen.
Søndag den 8. april var alle klubbens 
konkurrencehold afsted til stævne hos 
bysbørnene i Delta Swim. Super fedt 
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SVØMNING

at alle klubbens konkurrencesvømmere 
var afsted til samme stævne. Der blev 
i vanlig stil svømmet rigtig hurtigt og 
mange svømmere havde medaljer med 
hjem (se billede).

I weekenden 13.-15. april var Louise 
Jensen som eneste Erritsø Svømmer 
med til Danish Open i Bellahøj. Stævnet 
foregik på langbane med deltagelse af 
mange af de bedste danske svømmere, 
så utrolig flot at Louise var kvalificeret. 
I skrivende stund kendes desværre ikke 
hendes præstationer, men som oftest 
når Louise er i vandet bliver der svøm-
met rigtig hurtigt.

Mathilde Thy Asmussen og Laurits Sig-
gaard har søndag den 15. april været til 
regionssamling. En samling organiseret 

af Dansk Svømmeunion Region Syd-
danmark for de 7 bedste årgangssvøm-
mere. 

For konkurrenceholdsafdelingen går 
sæsonen også ligeså stille på hæld. 
Der er dog fortsat stævner her sidst på 
sæsonen; HC Andersen Cup i Odense, 
Midsommercup i Ikast, Sprintstævne i 
Sønderborg og for de årgangssvømme-
re der har kvalificeret sig også Danske 
Årgangsmesterskaber (langbane) i Bel-
lahøj.

Morten Thy Asmussen
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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 & 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

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
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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

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

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

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

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

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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