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DILETTANT

Latter-garanti !
Det er hvad Erritsø Dilettanterne lover 
til forårets forestilling 

”Affæren om Hotelblivogdø”. 

Det er plat dansk humor i den bedre 
ende – og også lidt dristigt…
Det er en komedie om et falleret hotel 
og dets vært samt hans utro hustru. Af 
andre karakterer kan nævnes en cerut-
rygende, mandeglad og sexfikseret 
oldfrue, jægeren Knækkerbræk, entre-
prenør Å.Nei-Hansen, en usynlig baro-
nesse med loyal oldfrue, pastor Ejegod 
og hustru (som får smag for de våde 
varer), ingeniør Målkær samt fotografen 
fra det lokale dagblad.

Rollerne er selvfølgelig besat af lutter 
kendte ansigter: Jan Bjærre, Brit Bor-
ring Jacobsen, Jette Mogensen, Bjarne 

Wetche, Karin Tuxen, Herluf Nørskov og 
Maj Stavnager Hansen.

Instruktør Michael Kristensen, suffløse 
Bente Stricker samt det hårdtarbej-
dende scene-opbygger-hold: Kurt Dahl, 
Palle Mogensen og Asger Veje.

Bedste hilsner
Erritsø Dilettanterne

Forestillingerne løber af stabelen:
Lørdag d. 02.03. – kl. 14.30 
Søndag d. 03.03. – kl. 14.30 
Lørdag d. 09.03. – kl. 14.30 
Lørdag d. 09.03. – kl. 18.30 + 
Musik 
efter forestilling

Så sæt kryds ved ”Latter-garanti” – 
udførligt program følger.
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BADMINTON

Miniton
Miniton har i år gennemgået en opda-
tering, med ny træner og nyt undervis-
ningsmateriale. På billedet er det Kas-
per Alexandersen der er ny træner for 
holdet, og samtidig går på holdet med 
sin søn Magnus. 
Miniton er for børn mellem 4 og 8-9 år 
og en forælder, bedsteforælder eller an-
den voksen ledsager. Den voksne behø-
ver ikke have kendskab til badminton. 
Børnene starter med at lære badminton 
helt fra bunden, og med fokus på teknisk 
træning. Miniton’ere spiller ikke kampe, 
men leger og træner teknikken ind.
Det er et frirum for både børn og voksne 
hvor der er tid til at hygge sig sammen. 
Træneren står primært for at sætte lege 
i gang, og instruere såvel børn og voks-
ne i hvordan øvelserne skal gennemfø-

res. Alt sammen i et tempo og omfang 
der er tilpasset aldersgruppen.

Hvis det lyder som noget for dig og dit 
barn, er du velkommen til at møde op 
til træningen og prøve at være med. 
Det er hver torsdag kl. 16:45 til 17:45 i 
Bakkehallen (Erritsø Bygade 15). Du kan 
også læse meget mere om miniton på 
vores hjemmeside:
www.egif-badminton.dk. 

Preben Nyeng

Husk at følge os på facebook: 
@erritsobadminton

BADMINTON
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GYMNASTIK

FLOORBALL
Så er vi klar med en ny aktivitet i Gym-
nastikafdelingen – Floorball. Du kender 
det måske som ”Hockey” fra folkesko-
len, et spil med stav og en lille hvid pla-
stikbold.

Det går stærkt. Det giver sved på pan-
den. Og frem for alt er det sjovt. Med 
masser af sammenhold, teknik og tem-
po er floorball en actionpacked og be-
gyndervenlig holdsport for alle.

Vi lægger ud med 3 prøvetræninger i Er-
ritsø Idrætscenter, som er gratis og vi 
har udstyret. Du skal blot møde op. Alle 
mænd og kvinder over 16 år er velkomne.
Første prøvetræning var søndag den 25. 
november, hvor 11 mænd og 1 kvinde 
mødte op. For mange var det første 
gang siden folkeskolen, mens nogle 
havde dyrket floorball for nogle år siden 
og en enkelt spiller i en anden klub. Ef-
ter opvarmning og nogle teknik-øvelser 
gik det løs med kampe, både på små ba-
ner på tværs af hallen, og på stor bane. 
Efter 2 timer var alle godt brugte, men 
enige om at det havde været en sjov og 
god træning, og alle havde planer om 

at fortsætte. Og der kan sagtens være 
mange flere med.
De næste prøvetræninger er søndage 
den 2. og 9. december kl. 11.00. 
Hvis interessen fortsat er der, bliver det 
et hold der fortsætter på den trænings-
tid. Ved evt. spørgsmål, kontakt Arne 
Kragelund på 40 31 50 66.

SPRINGWEEKEND
De ældste springhold og instruktører 
har en god tradition for at tage af sted 
sammen i en weekend for at hygge og 
træne en masse spring i ekstra gode 
faciliteter. Denne sæson var ingen und-
tagelse. I den sidste weekend i oktober 
havde vi lejet os ind på Ringe Efterskole. 
Ca. 40 gymnaster og instruktører kørte 
lørdag middag – med forældrehjælp - til 
Midtfyn med soveposer, tandbørster, 
gymnastiktøj og lækre kager i bagagen.

Efter at alle var ”flyttet ind” så var det el-
lers bare i gang med træningen. Anders 
havde skaffet en rigtig dygtig instruktør 
fra Odense, som kom og var med til at 
flytte mange gymnasters grænser med 
nye spring. Der var masser af aktivitet i 
det store springcenter, og vi hørte klok-
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ken rigtig mange gange. Den kan gym-
nasterne ringe med, hvis de laver et nyt 
spring. En super lyd, der altid blev fuldt 
af klapsalver fra kammeraterne.

På sådan en tur er der plads til intens 
seriøs træning, men sandelig også plads 
til leg og sjov. Der blev sprunget på livet 
løs hele dagen og til langt ud på aftenen. 
Vi så sågar en enkelt firdobbelt salto fra 
stortrampolin ud i ”pomfrit-graven”, som 
er et stort hul fyldt med skumgummi 
stykker. Til aftensmad blev vi forkælet 
med lækker lasagne fra efterskolens 
køkken, og i løbet af dagen blev sukker-
depoterne fyldt med kagerne.
Søndag formiddag blev træningen gen-
optaget, så der kunne arbejdes videre 
med de spring, der blev lært dagen før. 

Energien var dog knap så høj, da alle vist 
kom lidt sent i seng aftenen før. Igen i 
år en rigtig god weekend med masser 
af hygge og seriøse springoplevelser. 
Der skal lyde en stor tak til de gæstefrie 
efterskolefolk, de engagerede instruk-
tører og til forældrene for deres opbak-
ning, kage og kørsel til turen.

NATSPRING
Fredag aften den 2. november åbnede 
dørene i Erritsø Idrætscenter for 85 
børn og hjælpere. Der var arrangeret 
Natspring for de yngre gymnaster, hvor 
konceptet er spring til sent på aftenen, 
hygge med snolder og film og så over-
natning i hallen – som også er en særlig 
oplevelse for rigtig mange, specielt hvis 
det er første gang ”hjemmefra”. 
De friske hjælpere havde forberedt en 
række baner, som ungerne drønede 
rundt på. Ud over spring, var der også 
fægtning og akrobatik. Alle gik til den 

– selv når det var tid til snolderindkøb i 
cafeteriet. Her skulle tungen holdes lige 
i munden, når man skulle holde styr på 
lommepengene.

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

Senere på aftenen blev der bygget et 
udfordrende ”bjerg”, som gymnasterne 
kunne hoppe ud fra. Andre fandt hoved-
puden frem og hyggede sig med film på 
storskærmen. Omkring midnat blev det 
tid til at få ungerne i soveposerne, og så 
var der frivillige forældre klar til at tage 
vågen nattevagt på skift hen over nat-
ten. Tusind tak for jeres indsats. Også 
tak til de ca. 20 gymnastikinstruktører, 
der fik givet børnene en fantastisk ople-
velse. Springudvalget siger tak for lån af 
ungerne, der trætte blev hentet lørdag 
morgen.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Gymnastikafdelingen vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for en god efter-
årssæson og ønsker alle gymnaster, le-
dere og hjælpere en rigtig glædelig jul 
og godt nytår.

Vi holder juleferie og sidste træning før 
jul er onsdag den 19. december. Og på 
gensyn i 2019, hvor første træninger 
er torsdag den 3. januar. (vær dog op-
mærksom på, at der kan være afvigel-
ser til dette på enkelte hold).

Og husk at det er ikke for sent at starte 
på et hold efter jul (hvor man også slip-
per med kun ½ kontingent for forårs-
sæsonen). Se de mange tilbud og andet 
nyt på www.egif-gymnastik.dk 

Lars Jensen
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SVØMNING

SVØMNING
Den seneste måned har været meget 
begivenhedsrige for Erritsø Svømme-
klubs konkurrence afdeling.

REGIONSMESTERSKABER
Til regionsmesterskaber-
ne i weekenden 3.-4. no-
vember havde klubben 
en enkelt svømmer af-
sted. Peter Rom Poulsen 
fik et rigtig godt stævne 
i Sønderborg med flere 

gode personlige rekorder og med sig 
hjem bragte han sig også lidt metal.

DANSKE JUNIOR MESTERSKABER
Svømmeklubben hav-
de i perioden 8.-11. 
november 6 svøm-
mere med til Danske 
Junior Mesterskaber 
på Esbjerg Svømme-
stadion. 

Alle svømmere gjorde en rigtig flot figur 
og der blev sat både personlige rekor-
der og klubrekorder. 

Holdet bestod af: Lukas Jeppesen, 
Laurits Siggaard, Christian Lorey, Julie 
Dumstrei, Zophia Henriks og Mathilde 

Thy Asmussen.

Der blev startet ud 
torsdag, hvor Mathilde 
slog en mere end 25 
år gammel klubrekord 
i 100 bryst. Derudover 
gjorde Lukas Jeppe-

sen rent bord i løbet af weekenden med 
klubrekorder i 50 Fri, 50 Ryg, 100 Fri og 
100 Medley – ligesom han deltog i flere 
af finalerne.

De øvrige svømmere slog alle diverse 
PR i deres løb. Super godt resultat alle 
sammen.

VESTKYST CUP
I samme weekend, også i Esbjerg, af-
holdtes Vestkyst Cup (i Seminariets 
Svømmehal). Her deltog resten af klub-
bens konkurrencesvømmere fra 1. og 2. 
holdet.

Her var der også fart over feltet, og rigtig 
mange svømmede personlige rekorder, 
ligesom der var mange af svømmerene 
som fik fornøjelsen af at stå på præ-
mieskamlerne med metal om halsen.

Samlet set over de to stævner blev der 
sat personlige rekorder i 83% af alle de 
løb der blev deltaget i. Fantastisk flot.

DHM (DANSKE HOLD MESTERSKA-
BER)
I den efterfølgende weekend var klub-
bens bedste svømmere afsted til Danske 
Holdmesterskaber i Durup Svømmehal.
I år var der lavet lidt om i dette mester-
skab således dette var første afdeling. 
I december er der finaler i Bellahøj, Kø-
benhavn – hvor de bedste øst og vest 
hold mødes. Selvom alle gjorde det fan-
tastisk, lykkes det ikke at komme på en 
af de pladser som tilbød finaler. Erritsø 
sluttede på en 8 plads i vest konkurren-

8



SVØMNING

cen og som hold blev det til en forbed-
ring på 3% ifht. samme antal indsvøm-
mede point sidste år.

Det blev til talrige personlige og et par 
klubrekorder – ligesom det lykkedes 
indtil flere svømmere at kvalificere sig 
til Vestdanske Mesterskaber (langbane) 
som afholdes til foråret. 

I denne måned står den på klubmester-
skaber, som noget af det sidste før før-
ste halvsæson går på hæld.

Morten Thy Asmussen

TENNIS

FORTSAT MEDLEMSFREMGANG
I 2014 var medlemstallet i EGIF Tennis 
146. Ved udgangen af sæson 2018 er 
medlemstallet steget til 215 - en stig-
ning på knap 50% over 4 år – og væk-
sten har været positiv i alle årene i den 
periode.

Ud over den samlede vækst i medlems-
tallet er det i særlig grad glædeligt og 
gavnligt for klubbens fremtid, at EGIF 
Tennis har fået mange flere juniorer og 
en markant fremgang af medlemmer i 
aldersgruppen 20 til 40 år. Sidstnævnte 
aldersgruppe var stort set fraværende i 
klubben for 4 år siden.

EGIF Tennis er nu markant byens stør-
ste og mest aktive tennisklub.

For klubben, og for bestyrelsen, er 
vækst ikke et mål i sig selv. Derimod 
vil vi fastholde og udvikle fokus på at-
traktive aktiviteter i klubben - både på 
og udenfor banen. For alle aldre og for 
alle niveauer. Og her spiller et vist med-
lemstal jo naturligvis en rolle - også for 
økonomien, som i EGIF Tennis er vel-
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konsolideret, hvilket muliggør de man-
ge aktiviteter i klubben.

I 2018 har vi i Erritsø også fået en tyde-
lig stemme i jysk og dansk tennis, idet 
jeg som formand i Erritsø også er for-
mand for JTU samt medlem af hoved-
bestyrelsen i DTF.

På bestyrelsens vegne en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår til alle tennisspil-
lere og til alle andre aktive i EGIF, vore 
sponsorer samt til byens borgere og 
virksomheder.

Hans Martin Brøndum

TENNIS
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RUGBY

SENIOR

STÆRK A-LANDSHOLDSDEBUT
Christoffer Ki Winstrøm, 21-årigt storta-
lent, fik i slutningen af oktober sin debut 
på 15-mands landsholdet. Og hvilken 
landsholdsdebut for ”Kiwi”, som han 
kaldes. Med en række veltimede tack-
linger og velplacerede pasninger til sine 
holdkammerater var han medvirkende 
til at cementere Danmarks sikre 42 – 10 
hjemmesejr over Norge. Landskampen 
blev spillet på Odense Atletikstadion, 
der dannede ramme om et opgør i den 
årlige turnering Rugby Europe Interna-
tional Championship.
På EGIFs 1. divisionshold spiller ”Kiwi” 
klyngehalf. I landskampen mod Norge 
måtte han dog følge med fra bænken, 
men efter 22 minutter af anden halvleg, 
ved stillingen 35 – 3 til Danmark, erstat-
tede ”Kiwi” Danmarks normale klynge-
half, Thorbjørn Vestergaard. Fra første 
stund på banen gjorde ”Kiwi” alting rig-
tigt. Kronen på værket blev en pasning 
bag om ryggen på en fremadstormende 
holdkammerat, hvilket gjorde det muligt 
for Danmarks holdkaptajn, Nicklas V. 

Tell, at løbe igennem det norske forsvar 

og bringe Danmark i front 40 – 3. Da 
manglede der blot to minutter af kampen.
Christoffer ”Kiwi” Winstrøm udtalte ef-
ter sin landsholdsdebut:
”Jeg er virkelig stolt over vores kamp 
mod Norge. Vi viste, at vi havde meget 
mere hjerte i os til at blive bedre. Jeg er 
også glad for den spilletid, jeg fik.”

ÅRETS SPILLER 2018
I slutningen af november kårede vi årets 
seniorspiller. Det skete via en afstem-

ning blandt alle spillere i førsteholds-
truppen. Hele syv spillere fik stemmer.
Den fortjente vinder blev vores nyeste 
A-landsholdsspiller, Christoffer ”Kiwi” 
Winstrøm. 2018 har været et fantastisk 
rugbyår for det unge talent. I juni fik 
han debut på Danmarks Sevens lands-
hold. Her gjorde han en virkelig god fi-
gur i en international turnering i Dublin. 
Som nævnt ovenfor kom debuten på 

Christoffer ”Kiwi” Winstrøm
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15-mands landsholdet så endelig i slut-
ningen af oktober.
Efter tre stærke sæsoner i landets øver-
ste rugbyliga for EGIF har ”Kiwi” opnået 
en nøglerolle på vores førstehold. Han 
tænker og spiller rugby på et højt plan, 
samtidig med, at han gør sine hold-
kammerater bedre. Mod slutningen af 
sæsonen blev han desuden EGIFs vice-
kaptajn, og i årets sidste 1. divisions-
kamp vikarierede han som holdkaptajn.
”Kiwi” har dansk far, færøsk mor, og 
kommer fra en familie, der i dag bor i 
Spanien. Det multikulturelle aspekt 
smitter af på hans rugbyspil, som er 
kontant, opfindsomt og til tider elegant. 
Endnu engang TILLYKKE til ”Kiwi” med 
titlen som årets EGIF Rugby seniorspil-
ler 2018. 

VINTERTRÆNING I EIC
Hver torsdag aften kl. 20 – 22 træner vi, 
frem til marts, indendørs i Hal 2. 
Vi træner udelukkende den hurtige vari-
ant af vores sport, kaldet Touch Rugby. 
Det spilles med høj intensitet. På grund 
af trægulvet spilles uden tacklinger. Til 
gengæld fokuseres på øget boldføling, 
større pasnings sikkerhed, bedre place-
ring og bevægelse på banen, samt den 
helt rette timing og blik for at udnytte 
selv de mindste huller i modstandernes 
forsvar. Touch Rugby er samtidig virkelig 
god konditionstræning.

OLDBOYS
Første lørdag i november var der igen 
kaldt til træf for klubbens oldboys. Støt-
teudvalget ”Fratres Ovalibus” (”Ovale 

Brødre”) stod igen bag arrangementet, 
som foregik i og ved klubben.
Hele 27 EGIF Rugby oldboys deltog i 
årets sidste træf. Det blev en ny fest-
lig eftermiddag og aften. Efter en god, 

og ikke alt for lang rugbykamp, blev der 
skålet, skrålet og fortalt anekdoter fra 
dengang, rugby kom til Erritsø, og hvor-
dan det siden udviklede sig med tidlig 
ungdoms DM-guld, de første 7-mands 
stævner, de første landsholdsspillere, 
senior-oprykning til landets øverste liga, 
samt et utal af mindeværdige rugbyture 
til Holland, England og Belgien.
Siden opstarten af ”Fratres Ovalibus” 
i foråret 2017 har det medført, at en 
række af vores gamle spillere fra især 
80’erne og 90’erne er vendt tilbage til 
vores klub, hvilket vi er meget taknem-
lige for. For oldboys er uundværlige i vi-
dereførelsen af den unikke rugbykultur, 
vi alle dyrker og elsker. Til dato er 43 
oldboys blevet optaget i logen, som er 
et forum forbeholdt EGIF-oldboys med 
særlig udmærkelse. Flere gange årligt 

RUGBY
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optages flere oldboys i logen, hvor man 
rettelig titulerer hinanden Brødre.
Som noget nyt blev der ved træffet ind-
stiftet en ny årlig pris: Årets logebroder. 
Helt fortjent gik prisen for 2018 til Jan 
”Bager” Rasmussen. Han spillede hoo-
ker i vores tidligste periode, dengang 
vi havde hjemmebane ved det, der 
dengang hed Bakkeskolen. ”Bager” er 
igen blev et velkendt ansigt i vores klub, 
hvor han aktivt deltager i det praktiske 
arbejde ved vores hjemmekampe, og 
ofte også ved vores udekampe. Stort 
tillykke til ”Bager” med den fornemme 
og fuldt fortjente hæder.

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

UNGDOM
MEDALJE TIL U-14 OG U-18
Ved årets sidste rugby stævne i Lindø 
på Fyn fik Erritsøs U-14 hold en vel-
fortjent sølvmedalje. U-18 holdet kom 
hjem med bronzemedalje. Et stort til-
lykke til begge hold. 
Alle ungdoms spillere fik bagefter gratis 
adgang til Landskampen i Odense mel-
lem Danmark og Norge. Danmark vandt 
kampen 42-10 og ungdoms spillerne fik 
den fornøjelse at se Erritsøs Christoffer 
Ki Winstrøm få debut.

RUGBY PÅ EN ANDEN MÅDE
Erritsøs U-18 har været på en forlænget 
weekend i Wales, hvor de har spillet 

mod et lokalt skole hold for senere at 
se Wales spille mod Sydafrika. Wales 
vandt kampen 27-13. Turen sluttede af 
med at se første division kampen Dra-
gons mod Edinburgh. Begge hold er 
professionelle rugbyhold.

Erritsøs U-14 har været ude for en in-
ternational kamp idet fem spillere fra 
Erritsø var udvalgt til sammen med spil-
lere fra Frederiksberg og Roskilde at 
spille en rugby kamp mod et hold sven-
ske spillere i samme aldersklasse. Det 
sammensatte danske hold vandt17-15. 
De 5 spillere fra Erritsø var: Matthew 
Nielsen Clare, Asger Volsgaard, Seba-
stian Guldager, Marcus Tournadre og 
Frederik Zinther. 

Erritsø U-12 og U-14 har været i Ham-
borg og spille mod ST Pauli og Ham-
borg. Begge hold fik flere kampe mod 
de tyske modstandere og kom hjem 
med gode resultater. 

Paul Erik Jensen

RUGBY
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FODBOLD

FODBOLD

FREDERICIA FK U14 PIGER LIGA 1
Vi har nu afsluttet sæsonen, og det 
med en godkendt kamp, mod rækkens 

suveræne tophold fra Lyseng. Kampen 
endte 2-2, i en kamp hvor vi udlignede 3 
min før tid, på et flot mål af Amalie Fink. 
I første halvleg udlignede Ester Dahl-
mann, efter et flot langskud fra Thea Pa-
tuel. Lyseng havde inden dagens kamp, 
kun tabt en enkelt kamp, og vundet re-
sten, så det var en stor præstation af 
pigerne. Set over hele sæsonen, er det 
også nogenlunde godkendt at vi ender 
på en 5. plads i puljen, vi har sæsonen 
igennem været ramt af en del skader, 
så vi har aldrig fundet ind i det helt rigti-
ge flow. Vi har taget point fra alle holde-
ne i top 4, men har desværre ikke fået 
lukket de “nemme” kampe, og derfor 
smidt point mod de 3 nederste hold, 
det skal vi gøre bedre i næste sæson.
Vi træner videre et par uger endnu, og 
deltager henover vinteren i lidt inden-
dørsturneringer. 

Martin Marcher og Lars Andersen

U10 TIL SELECT GRÆNSECUP
U10 kombinerede juleindkøb og fod-
bold, da vi d. 18. november tog til Græn-
secup. Vi stillede med et C-hold, to B-
hold og et A-hold, samt mange gode 
forældre, søskende og venner. Alle hold 
spillede samtidigt fordelt i 3 haller. Hel-
digvis var der ofte mulighed for at hol-
dene kunne se hinandens kampe og 
lydbilledet blev tydeligt præget af “Kom 
så Erritsø.... Kom så Erritsø”. Dejligt at 
være til et stævne, hvor vores forskel-
lige hold kunne være sammen om op-
levelse. Der blev spillet god fodbold, 
kæmpet og heppet i de stribede trøjer. 
Det blev også til flotte placeringer i alle 
rækker, ikke mindst i A-rækken, der blev 

vundet i fornem stil. Efter en god dag, 
kunne vi på vej ud af hallen hilse på vo-
res egne U11ere, der var klar til at tage 
over hvor vi slap.

Michael Busse

INDOOR LIGA CUP
U8 drenge deltog i weekenden den 
17.-18. november i et stort overnat-
ningsstævne i Fredericia Idrætscenter. 
Det var en kæmpe oplevelse for de 7 
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FODBOLD

drenge som deltog i stævnet. Lørdag 
blev den indledende pulje færdigspillet 
og vores drenge spillede så godt at de 
dagen efter skulle spille B finalerunde. 
Efter kampene blev drengene kørt til 
skolen, hvor de skulle overnatte. Her 
stod den på social hygge med leg, film 
og snolder inden de kl. 22 gik til køjs 
godt brugte efter dagens mange kam-
pe.Dagen efter var heldet ikke helt med 
Erritsø drengene, hvor de spillede nogle 
rigtig tætte kampe, som desværre ikke 
helt faldt ud til deres fordel. Det var en 
meget lige pulje og alle hold tog point 

fra hinanden. Den sidste placerings-
kamp skulle endda ud i staffesparkskon-
kurrence, hvor de skulle ud i det 7’ende 
spark inden der faldt en afgørelse. Dren-
gene endte på en flot 10-plads ud af i alt 
24 hold, så de opnåede lige trænernes 
målsætning som var en top 10. Alt i alt 
var det en fantastisk weekend for dren-
gene med en masse fodbold og socialt 
samvær. Stor tak skal lyde til trænerne 
og den store forældre opbakning 

Betina Poulsen

DBU FODBOLDSKOLE 2019 - UGE 27 I ERRITSØ
Alle drenge og piger fra årgang 2004-
2012 kan deltage på DBU Fodbold-
skole, og du er naturligvis velkommen 
uanset om du har spillet fodbold i tre 
måneder eller fem år. Som deltager 
får du 5 dage inkl. en lækker tøjpakke 
for kun 869 kr.

Som deltager får du:
•  5 dage med sved på panden og 

smil på læben
•  En lækker tøjpakke fra Hummel 

med T-shirt, shorts og strømper

•  En fodbold fra Select
•  Drikkedunk
•  DBU Fodboldskole diplom
•  Frugt til frokost
•  Kompetent træning som gør dig til 

en bedre fodboldspiller
•  Muligheden for at få nye og gode 

venner

BILLETSALGET STARTEDE 4. de-
cember. Vær klar på tasterne og til-
meld dig.

Gitte Schouborg
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AKTIV TIRSDAG-SENIORSPORT

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

MEDLEMMER.
Der er kommet mange nye medlem-
mer til alle aktiviteterne. Men der kan 
være flere til vandgymnastik, så meld 
Jer til enten mandag eller torsdag. 

FITNESS
Der er mange af vore medlemmer, 
der efter opvarmningen benytter sig 

af fitness-mulighederne. Billedet viser 
den store tilslutning. Bordtennis er 
også populær – se billedet. 

Badminton er fuld optaget, men man 
finder ud af det, så alle kommer til at 
spille. Det samme gælder for bedste-
volley. Minitennis er også kommet 
i gang. Men vi kan byde på meget 
mere.

SPIS SAMMEN
Det er et nyt tiltag. Vi spiser sammen 
den sidste tirsdag i hver måned (un-
dtaget december). I november er der 
tilmeldt mellem 60 og 65 medlemmer.

JULETUR 
Den 28. november drager 36 medlem-
mer afsted til Lübeck, hvor vi skal 
opleve det store julemarked samt høre 
om den historiske by.

JULEFEST
Den 18. december slutter første 
halvdel af inde sæsonen med en festlig 
juleafslutning. Vi skal have en julemenu 
fra cafeteriet, og vi bliver underholdt 
af ROBIN i 3 timer, så måske bliver 
der også mulighed for en svingom. Alt 
dette fra kl. 11,00 til kl. 14,00. Sidste 
tilmelding er den 11. december.

Inger og Vivi – som ønsker Jer alle en 
GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 

Vi ses igen i uge 2 til samtlige 
aktiviteter. 
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VI BEGYNDER DET NYE ÅR 
MED SJOV LØRDAG

Lørdag den 12. januar 2019 i Erritsø Idrætscenter
Der er aktiviteter i alle haller, hvor man kan deltage i fodbold, hånd-
bold, badminton, mini-tennis, rugby og bordtennis. I Hal 3 er der en 
air-track og springmåtter.

Desuden er Svømmehallen åben fra kl. 19.00 – 21.00.

Alle årgange kan deltage fra kl. 18.30–21.30, hvor vi slutter

Hvis man ikke vil deltage i idrætsaktiviteterne, kan man hygge sig i 
cafeteriet, men der serveres IKKE alkohol. Sportssko til indendørs 
brug skal medbringes, og der er mulighed for omklædning.

Det koster stadig kun kr. 25,-- at deltage.

De forældre, som ledsager deres børn, må gratis benytte Fitnesscen-
tret fra kl. 19.00 – 21.30.

Kurt Hansen

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 januar 2019” 
Søndag den 13. januar – udkommer 31. januar.

Øvrige deadlines for 1. halvår 2019 er: 
10. februar, 17. marts, 10. april og 26. maj

Ret til ændringer forbeholdes.

REDAKTION

Redaktionen ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår!
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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

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.dkVED VOLDEN

OV Norgesgade 4 · 7000 Fredericia · 76 20 02 26
ovenvande@ovenvande.dk · www.ovenvandevedvolden.dk

VED VOLDEN

OV
Norgesgade 4 · 7000 Fredericia · 76 20 02 26

ovenvande@ovenvande.dk · www.ovenvandevedvolden.dk

VED VOLDEN

OV
Brasserie · Steak · Fest

VED VOLDEN

OV
Brasserie · Steak · Fest

Bestil bord på tlf. 76 20 02 26
Norgesgade 4 · DK- 7000 Fredericia.

www.ovenvandevedvolden.dk

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@viuff-bilde.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN
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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

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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