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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

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

s
Dyrlæger
Ve tfyns

Din reklame her.

Henvendelse til Kurt Hansen

TLF. 75942950

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk



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

Redaktionen ønsker alle en god sommer

Deadline for stof til ”Sport august 2018” 
er søndag den 12. august – udkommer den 30. 
august.

Øvrige deadlines for 2. halvår 2018 er: 16. 
sept., 21. okt., og 25. nov.

Ret til ændringer forbeholdes.

REDAKTION

ÅRETS JUNIOR
EGIF Tennis har indstiftet en ny pris: 
Årets Junior. 

Louise Bergstedt er kåret som Årets 
Junior 2018 ved klubbens udstyrs-ar-
rangement 2. maj. Louise fik en Yonex 
taske pakket med 2 Yonex ketchere, 
2 rør Yonex bolde og Yonex vibrations-
dæmpere. Klubben, Yonex og Louises 
forældre har sponseret dette udstyr, og 
Anders Hansen vil sponsere evt. nød-
vendige omstrengninger af ketcherne. 

Foto af Louise fra dagens hæder kom-
mer også op på klubbens Wall of Fame.
Louise er klubbens pt. bedste junior-
spiller og eneste licensspiller. Louise er 
med i DTF talentmiljøet i Sydjylland - et 
samarbejde mellem klubberne i Sønder-
borg, Vejle, Erritsø, Kolding og Esbjerg. 
Louise er hjælpetræner i klubben og har 
taget KT1-KT2 trænerkurser hos DTF. 
Med sine 14 år er Louise en rollemodel 
i klubben - ikke blot med sit tennisspil 
men i høj grad også som person med 
fokus på også at hjælpe og træne klub-
bens øvrige juniorer, dele klubbrochurer 
og lotterisedler ud med meget mere 
- i det hele taget en sød og hjælpsom 
klubkammerat, som vi kan være stolte 
af i klubben. 

STORT TILLYKKE, LOUISE!

Hans Martin Brøndum

TENNIS
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GYMNASTIK

SÆSON 2017/2018 OG 2018/2019
I skrivende stund er der få træninger til-
bage af sommergymnastikken, og når 
indeværende blad udkommer, er sæso-
nen 2017/2018 i Gymnastikafdelingen 
slut. Vi vil derfor gerne benytte lejlighe-
den til at sige tak for en god sæson og 
ønske alle en dejlig sommer.

Aktuelt arbejdes der hårdt på at færdig-
gøre programmet for sæson 2018/2019. 
Mange ting skal falde på plads og det 
er en udfordring at finde tilstrækkeligt 
med instruktører, så det er en stor op-
gave vi forventer at lukke i løbet af juni. 
Trykt program omdeles i Erritsø/Snog-
høj området og kommer i Elbobladet i 
august i uge 32, ligesom det kommer i 
Sport i august. Men så snart program-
met er færdigt, vil det kunne ses på vor 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk
Vi har desuden allerede fastlagt en ræk-
ke datoer for arrangementer i næste 
sæson, som også kan ses på hjemme-
siden.
Tilmelding til sæsonen 2018/2019 fore-
går on-line via vor hjemmeside. Der åb-
nes for tilmelding lørdag den 18. august 
2018 kl. 15.00.

På gensyn til næste sæson, som star-
ter mandag den 3. september 2018.

BLIV INSTRUKTØR ELLER 
HJÆLPETRÆNER
Gymnastikafdelingen er i gang med at 
planlægge den kommende sæson. Vi er 
rigtig glade for og stolte over, at vi igen 
til næste år kan tilbyde en masse dejlige 
gymnastikhold, hvor vores super gode 

instruktører og hjælpetrænere igen vil 
være klar til at yde deres bedste og give 
jer alle en rigtig god oplevelse. 
Hvis du har lyst til at blive instruktør el-
ler hjælpe på et gymnastikhold – eller 
kender nogle, der har lyst – er du me-
get velkommen til at kontakte os. Vi kan 
bruge en masse såvel unge som voks-
ne til at hjælpe på vore gymnastikhold. 
Vi er også meget åbne overfor nye tiltag 
og holdtyper. 

Kontakt enten: 
Marianne Kromann 75 94 01 71, 
Lars Lærkedahl 99 55 29 35 eller 
Heidi Rose 40 14 65 95.

Vi kan tilbyde en veldreven gymnastikaf-
deling med gode forhold. Som instruk-
tør eller hjælper får du mulighed for at 
udvikle dig, blive udfordret og dygtig-
gøre dig. Ring evt. og hør nærmere.

Lars Jensen

FÆLLESOPVISNING 
I FREDERICIA IDRÆTSCENTER
Søndag den 15. april 2018 samledes 4 
af Fredericias gymnastikforeninger til 
en hyggelig eftermiddag med flot gym-
nastik. Hver forening havde hold med til 
en god ½ times gymnastik, og det blev 
til et alsidigt program fra springfyre og 
-piger i dristige spring, over rytmiske pi-
ger med vimpler til spændstige damer 
med attitude. En god afslutning på sæ-
sonen med de øvrige foreninger i om-
rådet.

Lars Lærkedahl
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FODBOLD

STOR SUCCES MED SAMTRÆNING
I forbindelse med spillerafgang til FC 
Fredericia var der så få U13 og U14 
drenge tilbage i EGIF, at de var nød til 
være fælles på et hold. 

Her var det en stor fordel, at de hurtigt 
fungerede rigtig godt sammen. Flere 
forældre valgte at virke sammen med 
de faste trænere Ralf og Flemming. 
Denne succes krydret med fokus på at 
have det godt sammen og udvikle vore 
spillere, har spredt sig til nye spillere. 

Samtidig har flere spillere vendt ryggen 
til FC, og samlet betyder det, at vi nu 
er ca. 30 spillere, der spiller på 2 hold, 
nemlig et i U-13 og et i U-14. 

Samtidig kan spillerne glæde sig til 
nye EGIF spillesæt, idet 2 forældre har 
sponsoreret et nyt spillesæt. Men det 
vil vi fortælle mere om, i næste num-
mer af Sport.

U-13 
Lørdag d 26. maj deltog vort U13 hold 
i indvielsen af Båring’s nye kunstgræs 
fodboldbane. Efter diverse taler og klip-
ning af det røde bånd startede kampen. 
I starten var kampen meget jævnbyrdig 
og begge hold havde gode chancer. 

Men vort pres blev bedre og bedre, og 
Valther bragte os foran. Hjemmeholdet 
udlignende, men resten af 1. halvleg fik 
vi scoret yderligere et par mål. 

Efter pausen erobrede vort forsvar 
mange bolde, og fremad spillede vi flot 

og flere fik scoret. Især Christian havde 
denne dag krudt i støvlerne. Efter kam-
pen fik spillerne et bad og lidt at spise, 
inden vi igen kørte hjem til Erritsø. 

Flemming Nielsen

Frederik, Christian, Tobias, Kasper, Sebastian, 
Mikkel, Valther, Mads, Mads og Lasse 
(trænere Ralf og Flemming) 
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FODBOLD

NYT FRA ÅRGANG 2006 DRENGE
Torsdag den 26. april var der dømt hyg-
ge for U12 drengene. 

Efter træning var holdets ”forældreråd” 
klar med mad til drengene efterfulgt af 
en masse sjove udfordringer på bl.a. 
hukommelse, motorik og samarbejde 
såvel indendørs som udenfor. Dren-
gene hyggede sig meget sammen. Ja 
– faktisk havde mange af dem ikke spor 
travlt med at komme hjem, så de slut-
tede aftenen med en omgang fodbold. 

Tak til Anita Byskov, Tine Juhl og Lisbeth 
Fisker for at understøtte det sociale på 
holdet, så vi kan få rystet drengene 
endnu bedre sammen. Vi glæder os til 
næste arrangement på U12 ultimo juni 
for hele familien.

NYT SPILLERTØJ:
Flot ser U12 drengene ud i deres nye 
spillertøj. Mange tak til de 4 sponsorer 
for at hjælpe økonomisk til det nye tøj. 

Sponsorerne er: BoXleje.dk, Kraft Biler, 
Føtex & Dansk Bygningskontrol A/S.

Ultimo juni drager U12 drengene til 
Sønderjyllands Cup i Gråsten med over-
natning fra fredag til søndag.
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FODBOLD

U11-DRENGENE I NYE TRÆNINGS-
DRAGTER OG UDEBANETØJ
Med støtte fra lokale sponsorer har U11-

drengene fået nyt tøj i det nye design. 
Drengene har fået den sorte trænings-
dragt, så de kan se ens ud og repræsen-
tere EGIF på bedste vis ved stævner og 
turneringer. Desuden har drengene fået 
en udebanedragt, så de har et alternativ 
til den stribede dragt ved trøjelighed.

En STOR TAK skal lyde til sponsorerne, 
der har gjort det muligt, at drengene 

præsenterer sig i de fine dragter. Det 
drejer sig om:

Dueholm Vognmandsforretning ApS, 
Renommé rengøringsservice samt bør-
nebogen Fætterløjserne.

Tina Staalsen Wagner
 

U9 PIGER I NYT SPILLERTØJ

Sponsor: Alfa Laval

ÅRGANG 2012-2014 PIGER
Der er kommet godt gang i de små år-
gange hos pigerne, det er så fantastisk.
Til hver træning er der omkring 15 bold-
glade piger som er ivrige efter at lære. 
Det varmer om en træners hjerte at se 
glæden hos børnene og pigerne har 
fundet ud af at fodbold ikke kun er for 
drenge. Som træner er det fedt at op-
leve den store tilgang og hjælpsomme 
forældre. Jeg siger stor tak og bliv en-
delig ved for med alle de piger har jeg 
brug for hjælp. 

Til interesserede træner vi hver tirsdag 
ved banerne bag klubhuset fra kl.17-18 
og man er altid velkommen til at kon-
takte mig med spørgsmål. 

Anita Hebsgaard
7



FODBOLD

Fredericia KF: 
EGIF, KFUM og BPI har indgået og un-
derskrevet ny 2 årige samarbejdsaftale.
Torsdag aften mødtes formændene for 
de tre klubber og underskrev en for-
bedret 2 årige samarbejdsaftale. Kim 
Stewen(EGIF), David Gulløv(KFUM) og 
Jørgen Hansen(BPI). 

EGIF og KFUM bliver moderklubberne 
og BPI samarbejdsklub. 

TSIF er med indtil sommer, hvorefter de 
udgår af samarbejdet. Hovedformålet 
er stadig at skabe et fundament for pi-
gefodbold i Fredericia, hvor der er plads 
til alle piger. 

Vi arbejder på at have 2 hold i hver 
årgang(U13 til senior), så der er et til-
bud til pigen der vægter det sociale og 
hyggen, samt pigen der brænder for at 
udvikle fodboldfaglige kompetencer.
 
Fredericia KF takker Fredericia elite-
idræt og Fredericia kommune for rigtig 
god opbakning. Ligeledes tak for støt-
ten til Fredericia Idrætsfond og alle vo-
res sponsorer.
 
Vi ser frem imod to år mere, med pi-
gefodboldsamarbejde, god forældreop-
bakning, en masse nye piger, mange 
timer på grønsværen, en masse sociale 
tiltag og en flok piger der fortsat udvik-
ler deres fodboldspil/talent.

Tina Aabo
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN  medlem af D B U 
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif-fodbold.dk 
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

 

 
 

 
STØVLESPILLET  

      
VINDERE  Marts 2018   April 2018 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 34 Kr. Kristensen  92 - 
Kr.  200,00 45 Flemming Nielsen  90 Morten Gram Pedersen 
Kr.  100,00 32 -  39 Flemming Nielsen 12
Kr.  100,00 2 Ebbe Kristoffersen  69 Jette Madsen 82
Kr.  100,00 1 Dagny Andersen  7 Larsen 
Kr.  100,00 19 Lena B. Frank  64 Petra K. Hansen 
Kr.  100,00 88 Lis Pimenta  48 Grethe Andersen 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 112 -  154 Morten Schack Iversen 
Kr.  200,00 110 John Andersen  120 Sonja Andersen 
Kr.  100,00 125 -  123 Mads Hansen 
Kr.  100,00 134 John Andersen  117 Bente Henriksen 
Kr.  100,00 166 -  155 Karsten Pedersen 
Kr.  100,00 182 Erik Hansen  153 - 
Kr.  100,00 159 -  179 - 
      
      

 
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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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

SOMMERAKTIVITETER
Den 8. maj indledte vi ovennævnte ak-
tiviteter. Som billederne viser var der 
rigtig mange ”aktivister”, der mødte op.
Cykelholdet var repræsenteret af 28del-
tagere. Der var mange der ville spille 
krolf, og selvom vi har mange køller 
og bolde til rådighed, måtte vi supple-
re med ekstra udstyr, således, at alle 
kunne komme til. Det er jo bare herligt. 
Petanque var også godt fyldt op. Så alt 
i alt en herlig åbning af sommeraktivi-
teterne.

UDLANDSTUR
Tilmelding er p.t videregivet til Faarup 
Rejser. Vi er 44 deltagere, der skal af-
sted til Holland. Vi glæder os til rejsen, 
og beder til at vejret viser sig fra sin 
gode side.

ORIENTERING
Til orientering opstarter sæsonen i hal-
lerne i uge 36 med samtlige aktiviteter.

På gensyn og rigtig god sommer øn-
skes af

Inger og Vivi.
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RUGBY

UNGDOM
Erritsø rugby har været I Hundested for 
at spille anden runde af de Danske me-
sterskaber.

U-12 har fået en ok start på sæsonen 
og vundet et par kampe, men man kan 
godt se at vores hold kun består af før-
steårs spillere, og flere gange taber hol-
det på fysikken men spiller noget af det 
bedste tekniske rugby, hvilket er det Er-
ritsø fokuserer meget på.

U-14 har haft debut af Asger og Ma-
thew. Asger er flyttet til Danmark efter 
3 år i Australien, hvor han har spillet det 
sidste års tid. Mathew er flyttet til Dan-
mark fra England, hvor han har spillet 
i Bath gennem flere år. Begge drenge 
gjorde det rigtig godt. 

U-14 vandt deres pulje med tre overbe-
visende sejre mod Dragør 17-7, Sparta-
cus 39-0 og CSR 22-5. I finalen mødte 
de Frederiksberg som i første DM runde 
havde slået Erritsø klart. Vores drenge 
var klar på dagen og vandt i overtiden 
8-5 på et straffespark sat over af Seba-
stian Guldager. 

Finalesejren bringer Erritsø op på a 
point med Frederiksberg. Der venter 
nogle drabelige opgør om, hvem der 
kan rende med mesterskabet til sidst. 
U-18 havde en knap så en god dag, hvor 
der blev spillet nogle tætte og spæn-
dende kampe, men alle blev desværre 
tabt.

Næste DM stævne er i ERRITSØ lørdag 
den 9. juni. Her forventer vi omkring 
400 glade rugbyspillere fra hele landet. 
Selve stævnet starter kl. 11.30.

Fredag den 15. juni drager hele ung-
doms afdelingen til Gøteborg i Sverige 
for at deltage i Viking Cup som løber 
over 2 dage.

MASSER AF RUGBY
Som nævnt i overskriften så er Erritsø 
Rugby blevet nævnt mange steder. 

Tættest på har vi fået lavet et fint skilt til 
at pryde vores fine skur og som kan ses 
fra vejen. Mange tak til de implicerede. 

Vi har på det sidste fået selskab af fire 
klasser fra Erritsø fællesskole, som har 
været forbi vores sportsgren med det 
formål at blive introduceret til vores 
herlige sport. De kom på to forskellige 
dage og fra fire forskellige klasser. I alt 
kom der godt og vel 100 elever med de-
res lærere. De kom under kyndig vejled-
ning af frivillige fra afdelingen og styret 
af Jan ”Bubsi” Nielsen. 
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RUGBY

Vi må ikke glemme vores repræsentan-
ter på Danmarks Sevens rugbylands-
hold, som har været en tur til Ireland og 
som i kan læse mere om i nedstående. 
Paul Erik Jensen

SENIOR
HÅRD MEN GODKENDT 
SÆSONSTART
Selvom vi i starten april tabte pokal-se-
mifinalen mod RK Speed, og vores tre 
første turneringskampe i landets øver-
ste liga, 1. division, kun gav os 1 point 
i tabellen, skal hele førsteholdstruppen 
have ros. I alle fire kampe spillede gut-
terne nemlig op til deres bedste. I de 
seneste to kampe – hjemme mod RK 
Speed og hjemme mod Aarhus RK 
– var vi oven i købet foran i starten af 
anden halvleg. Desværre viste begge 
modstandere deres høje klasse og 
store rutine - og vendte begge opgør til 
udesejre. Ærgerligt, men også lærerigt 
for vores unge EGIF-mandskab, der har 
tiden for sig. Respekten fra de øvrige 
hold i 1. division er mærkbart større. De 
kan nemlig også mærke, at vi fra EGIF 
ikke længere har så langt op til den ab-
solutte top i dansk rugby.

Før sommerpausen mangler der end-
nu to runder af 1. division. Her skal vi 
møde Aalborg RK Lynet på udebane, 
inden vi midt i juni hjemme tager imod 
CSR/Nanok. Holder vores førstehold 
niveauet fra de foregående kampe, 
vil det kaste flere points af sig i tabel-
len. I skrivende stund ligger vi sidst af 
de seks hold i 1. division. Se den aktu-
elle stilling her: www.rugby.dk/turne-

ringer/2017-03-24-13-31-54/dm-2018-m/
table/216

A-LANDSKAMP MED EGIF-SCORING
EGIF var repræsenteret med én spiller 
på A-landsholdet, da Danmark den 28. 
april tog imod Estland – og vandt re-
kordstort i Odense. Hele 127 – 5 vandt 
vi. Ja: Hundrede-syv-og-tyve mod fem! 
Vores kun 21-årige hooker, Vladimir 
Nedbailo, lavede et fantastisk indhop i 
slutningen af første halvleg. Vlad krone-
de sin super indsats med en flot scoring 
helt ude ved venstre hjørneflag. Derved 
fik han lavet sin første scoring i sin kun 
anden landskamp.

TILLYKKE, Vlad, med den store præsta-
tion. Der er flere A-landskampe i vente 
for dig! 

Læs mere om kampen her: www.rugby.
dk/nyheder/landshold/91112546-histo-
risk-sejr-over-estland-2
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RUGBY

SEVENS LANDSHOLD I IRLAND MED 
TO EGIF-SPILLERE
Som nævnt i forrige nummer af SPORT 
var to andre af vores talentfulde før-
steholdsspillere udtaget til Danmarks 
landshold i 7-mandsrugby, kaldet Se-
vens. Vores tidligere holdkaptajn Jeppe 
Maagaard Holm på 24, og vores klyn-
gehalf Christoffer Ki Winstrøm på kun 
21, var blandt de tolv danske spillere, 
der blev udtaget til ”Dublin 7’s 2018”. 
Denne internationale turnering, som 
blev spillet 25. – 26. maj, var Sevens-
landsholdets sidste test før EM i Kroa-
tien i juni. Imens Jeppe har spillet fast 
for Danmarks Sevens-landshold siden 
2015, var det debut for Kiwis vedkom-
mende. 

I næste nummer af SPORT vil vi berette 
mere om Jeppes og Kiwis indsats un-
der ”Dublin 7’s 2018”, samt den kom-
mende EM-turnering.

RUGBY ALLIANCE WEST 
FÆLLESTRÆNING
For de mange rugbytalenter vest for 
Storebælt, der ikke var med Sevens-
landsholdet i Irland, var der lørdag den 
26. maj arrangeret fælles jysk-fynsk rug-
bytræning i Århus. Cheftræner i Aarhus 
RK, Chris Adby, ledte fællestræningen. 
En håndfuld af vores førsteholdsspillere 
deltog, blandt andre holdkaptajn Thor 
Steendahl, vores topscorer Jens Vis-
sing. Godt at vores unge talenter dyg-
tiggør sig i dette talentforum, som kan 
blive et springbræt til A-landsholdet. 
Desuden gavner det vores førsteholds-
trup, at vores mange talenter udvikles 
via træning med andre klubbers bedste 
spillere.

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

Allan Pertti Frandsen
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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 - blikkenslageren Aps
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Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
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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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