DILETTANT 2019

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
Se program inde i bladet

Januar 2019 – 51. årgang
www.egif.dk

Få dit OK kort knyttet til sponsor kontrakten med
EGIF’s venner og støt samtidig EGIF’s ungdom

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Erritsø Bygade 97
7000 Fredericia

Tlf. 75929535
www.blikfang-optik.dk

Autoværkstedet ApS • v/ Klaus Møller Jensen
GL. Landevej 59 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 94 22 11
www.autovaerkstedet-fredericia.dk

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia
E-mail: engtoften10@mail.dk
			
Ruth Hansen – Stof
Tlf. 75 94 35 82 – 50 48 11 52.
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:
e-mail: andershpd@mail.tele.dk
Deadline for stof til ”Sport februar 2019”
er søndag den 10. feb. – udkommer 5.
marts.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2019 er:
17. marts, 10. april og 26. maj.
Ret til ændringer forbeholdes.

SJOV LØRDAG AFHOLDES IGEN
Lørdag den 23. februar 2019 i Erritsø Idrætscenter
Der er aktiviteter i alle haller, hvor man kan deltage i fodbold, håndbold, 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 Fitnesscentret fra kl. 19.00 – 21.30.
Kurt Hansen

VI SÆLGER
BOLIGER
VI SAMLER
IKKE PÅ DEM
Ring på 8844 2070

BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA
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BADMINTON

KLUBTUR TIL TØNDER-STÆVNET

I weekenden 5.-6. januar tog vi på klubtur til det store stævne i Tønder. I alt havde 566 badmintonspillere fundet vejen
til det sønderjyske i denne weekend - vi
deltog med 13 spillere.
Flere var afsted fra Erritsø kl. 6.30 lørdag
morgen for at være på plads i Tønder og
de omkringliggende haller til tiden, og
så stod dagen ellers på masser af badminton indtil vi igen samledes til fælles
aftensmad i Tønder-hallen.
Bagefter var der fri leg og hygge. Hallerne var åbne for frit spil, men de fleste
havde vist slået til nok fjerbolde den dag.
Svømmehallen var også åben og det trak
lidt mere, og ellers var det bare tid til at
“hænge ud”. Overnatning var arrangeret
på den lokale skole, hvor alle til sidst
fandt ro. Søndag bød igen på badminton,
nu i double. Enkelte var lidt mærkede fra

dagen før, men på trods af det, blev humøret holdt højt på og uden for banen.
Samlet set en rigtig god tur med masser af gode oplevelser, socialt såvel som

badmintonmæssigt. Medaljer blev det
også til: Fem tredjepladser, en enkelt
andenplads, og ligeledes en enkelt førsteplads.
Vi takker fra bestyrelsens side for den
store opbakning til turen fra både forældre og spillere, og håber at vi kan gentage succesen næste år.
Preben Nyeng

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BADMINTON
Tirsdag 12. marts kl. 18.30 i Erritsø Idrætscenter
Dagsorden:
1.	Valg af dirigent
2.	Beretning
3.	Regnskab
4. Indkomne forslag
5.	Valg af formand
- Marianne Yde modtager genvalg

6.	Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleant(er)
- Daniel Borg er på valg, modtager genvalg
- Torben Møller er på valg, modtager
genvalg
7.	Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant
for bilagskontrollanter
8.	 Eventuelt

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende disse til:
formand@egif-badminton.dk senest 4. marts 2019.
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Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

EGIF’ s HOVEDBESTYRELSE
www.bladtkramer.dk
HOVEDGENERALFORSAMLING afholdes
Mandag den 25. februar
19.00
Erritsø -kl.
blikkenslageren
Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA
I Erritsø Idrætscenter
adtkramer Malerentreprise
ApS
Michael S. Nielsen
Dagsorden
iflg. vedtægterne
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94
www.erritso-blikkenslageren.dk

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ
BROADVEJ 11
11 •• 7000
7000 FREDERICIA
FREDERICIA

Michael S.
Michael
S.Nielsen
Nielsen
Tlf. 20 64 38 94
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
www.erritso-blikkenslageren.dk
Mobil 20 64 38 94
Mail. erritsoblik@gmail.com
www.erritso-blikkenslageren.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk

Speciale
Speciale ventilation
ventilation ·· Tag
Tag &
& Facade
Facade
rustfri
rustfri stål
stål ·· Blikkenslagerarbejde
Blikkenslagerarbejde
ADVOKATFIRMAET
ADVOKATFIRMAET

VIUFF
VIUFF &
& BILDE
BILDE JØRGENSEN
JØRGENSEN
DANMARKSGADE
DANMARKSGADE 18
18
7000
7000 FREDERICIA
FREDERICIA
TELEFON
TELEFON 75
75 93
93 11
11 00
00
TELEFAX
TELEFAX 75
75 92
92 16
16 77
77
advokat@mail.dk
advokat@viuff-bilde.dk

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING
Tillid og præcision		
		
ERRITSØ - AFDELINGEN

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia
Exam. bedemand
Carina Sørensen

Tlf. 76 20 70 30

Tlf. 75 94 02 40 • www.bedemanderritsø.dk
SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN
LISEFredericia
GERDES
Strevelinsvej
Strevelinsvej 6
6 •• DK-7000
DK-7000
Fredericia

Anders Billesvej 11, Fredericia
Tlf.76
75 20
92 55
Tlf.
708830

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01
5
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FODBOLD

Fredericia KF – Julefodbold – Fællestræning – Årgang U8-9-10
Så blev der igen afholdt fællestræning
for de små fodboldpiger i byen. De
mødtes i Bøgeskovhallen Lørdag den
15/12 kl. 9-11. Denne gang spillede de
Futsal og julemanden kom forbi med
“godte”poser efter træning (Sponsor
Føtex vest). Pigerne kender nu lidt til
hinanden og de gik godt til den, både
med øvelserne og under kampene. Der
var piger fra EGIF og Trelde, samt en enkelt fra fff’erne. 15 piger fandt vej til juletræningen. Tak til de to “Trelde” drenge,

STØVLESPILLET

VINDERE

der hjalp til med træningen. Der arbejdes på flere spændende fodboldtiltag,
for alle små piger i byen.
Tina Aabo

September 2018

Oktober 2018

STØVLEN I
Gevinst

Lod

Navn

Lod

Navn

Kr. 300,00

87

Ulla Rasmussen

46

Benny Mikkelsen

Kr. 200,00

83

Søren Hansen

95

-

Kr. 100,00

58

Karsten Pedersen

25

Orla Pedersen

12

Kr. 100,00

11

David Nielsen

79

Kent Nielsen

82

Kr. 100,00

26

Margit Pedersen

61

Kim Stewen

Kr. 100,00

71

Victor Andersen

Kr. 100,00

10

Finn Pedersen

4

Janne Kjær Hansen

99

Aleks Dahl Lindholm

STØVLEN II
Gevinst

Lod

Navn

Lod

Navn

Kr. 300,00

103

-

162

-

Kr. 200,00

170

-

134

John Andersen

Kr. 100,00

129

Dagny Andersen

171

-

Kr. 100,00

180

Anagrethe Berdiin

108

Ernst Andersen

Kr. 100,00

107

-

120

Sonja Andersen

Kr. 100,00

168

Tina Aabo Frederiksen

151

Kim Toft Jensen

Kr. 100,00

177

Boye Nielsen

144

Søren Mikkelsen

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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FODBOLD

REMA 1000 SIF CUP I STRIB
U10 drenge

De blå og røde striber på togt!
Søndag d. 13. januar stillede U10 med
4 hold og massiv forældreopbakning til
Strib Cup. Holdene var fordelt i A, B og
C rækken og leverede alle en glimrende
indsats. Der blev spillet god fodbold,
kæmpet på banen og heppet fra sidelinjen. Resultatmæssigt blev det en aldeles glimrende dag. Således gik 3 af
4 hold i finale. En finale blev vundet og
to tabet efter golden goal. Vinderholdet
blev et af vores to B hold der vandt Bslutspillet i B rækken. Et andet B-hold
tabte knebent finalen i C slutspillet i B-

rækken. Vores deltagende C-hold havde
plads til en debutant, spillede fint og
kæmpede sig til en flot 4. plads. A holdet spillede sig i finalen i A-slutspillet i
A-rækken og tabte efter Golden Goal en
tæt og intens kamp 3-2.
Alt i alt en dejlig fodboldweekend med
glade børn, gode og tætte kampe samt
god læring.
Mikael Busse

U12 drenge

Efter at U12 drengene sammen med deres fremmødte forældre havde oplevet
en utrolig spændende A-finale for U10
drengene, stod den på fodbold for de

to U12 drenge hold. Efter den ”sædvanlige” sløve start fra begge hold, så spillede begge hold bedre og bedre, som
stævnet skred frem. Det endte med en
sejr til EGIF 2 i C-finalen efter en sejr på
golden goal over Vinding. EGIF 1 tabte
desværre A-finalen, men nåede ind og
juble sammen med de glade drenge og
forældre. En dejlig eftermiddag sluttede
med en æresrunde i røg og damp i hallen, hvorefter de stolte spillere modtog
pokalen med de store ører.
Stor tak skal lyde til trænere og forældre
for god opbakning til spillerne.
Carsten Kyndal

7

FODBOLD
FORNEM HÆDER TIL TRÆNER I
EGIF

I starten af december blev en af klubbens trænere gennem mange år fortjent hædret.

U13 drenge
3 ud af 3 hold i finalen

En god aften blev det, da alle tre EGIF
U13 drenge spillede sig i finaler til årets
Rema 1000 SIF CUP i Strib. Afsted det
gik med 13 friske drenge fordelt på tre
hold; to i B-rækken og et i C-rækken.
Afbud pga. sygdom og en skade undervejs betød, at ingen udskiftere havde vi
nok af! Trods ”lidt” øretæver i de indledende kampe, lykkedes det at få styr
på spillet og fundet kampgejsten frem.
Vinderen i B-slutspillet skulle afgøres
mellem de rød- og blåstribede EGIF
drenge, og heldigvis vandt Cheftræner
”Jorge” (EGIF 1) over hjælpetræner
”Henrik” (EGIF 2).
I C-slutspillet blev 1. pladsen og den store pokal også landet af EGIF U13 drenge med hjælpetræner ”Lars” i spidsen.
Huttelihuuut! TAK til vores naboklub,
Strib IF, for endnu et godt stævne.
Line Skipper Marx
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Jorge Pimenta, som i dag er træner for
klubbens U13 – årgang 2006, fik tildelt
DBU’s sølvnål. Denne kan tildeles ulønnede trænere/ledere, som har gjort sig
særligt fortjent til det gennem arbejde
for fodbolden i en klub under DBU i minimum 25 år.
Jorge startede som træner i 1991 og
har siden været en utrolig aktiv træner
og leder for klubben. Mange børn og
unge har været forbi hold, hvor Jorge
har været træner. Her har de oplevet en
meget engageret træner, som kræver
meget af både spillere og forældre omkring holdet, men også en træner som
gør alt for at skabe optimale forhold og
dermed udvikle spillerne.
Fra klubbens side skal lyde et stort tillykke til Jorge med den fortjente hæder.
Karsten Pedersen

AKTIV TIRSDAG-SENIORSPORT
AKTIV TIRSDAG har sidst i 2018 haft en
del arrangementer, som følger:

SPIS SAMMEN

Dette nye tiltag blev godt modtaget. Vi
var ca. 65 til arrangementet i november.
Nu prøver vi igen i januar måned den
sidste tirsdag i måneden. Endvidere er
der SPIS SAMMEN i februar og marts.

JULEAFSLUTNING

Traditionelt afholder vi en juleafslutning
hvert år. Der var 131 tilmeldte. Vi nød
May Britts gode anretning. ROBIN stod
for underholdningen. Det blev også tid
til en svingom og dansegulvet var fyldt
helt op – vi er jo ”aktive medlemmer”.

REJSE TIL TYROL.

TUREN TIL LÜBECK

Vi var 37 medlemmer, der den 28. november drog afsted til Lübeck. Vi blev
informeret om denne skønne by og var
selvfølgelig på julemarkedet, som iflg.
omtale er Tysklands flotteste marked.
En god oplevelse var vi alle enige om.

I år går vores rejse til Østrigs vel nok
smukkeste hjørne. 2 repræsentanter fra
”de graa busser” var på besøg hos os
den 8. januar og fremviste og fortalte
om turen. Allerede nu kan Vivi meddele,
at turen næsten er fuld besat, dog er der
enkelte pladser tilbage. Rigtig dejligt, at
interessen er så stor. Turen finder sted
fra den 26. august til den 1. september.

NYE MEDLEMMER

Der er stadig nogle, der har lyst til at
være med til vore forskellige aktiviteter. På årets første samling indmeldte
vi omkring 10 nye personer, som havde
lyst til at deltage. Herligt!
Vi ønsker ALLE et rigtig GODT NYTÅR.
Inger og Vivi

TENNIS

Denne mørke tid - bliver om et par måneder for 22 dedikerede tennisspillere
afløst af lysere tid og en meget spændende oplevelse. En arrangeret ”tennisrejse” tager sin begyndelse primo april
for ”familien” bestående af 20 medlemmer fra EGIF Tennis og 2 medlemmer
fra Vejle Kammeraterne, som booker
ind til destinationen – Side i Tyrkiet.

visse indbyrdes opgør skal afgøres om
eftermiddagen.
Det siges, at tennis – blandt flere andre
sportsgrene – IKKE har nogen alder. Det
er ”familien” et bevis på, da ældste deltager er 80+
I EGIF Tennis er der meget tennisspil,
MEN klubben er også kendt for at lægge meget stor vægt på det sociale samvær. Det bliver der uden tvivl også tid til
i Side, hvor oplevelserne ufortoldet vil
blive bragt med hjem til brug for venskabelige drillerier – og hvem véd - endnu
”tennisrejse”.
Bjarne Axelsen

JYSK MESTERSKAB

Ved JM senior, herresingle B har Laurids Hansen kvalificeret sig til finalen,
som spilles i Århus den 19. jan.
Hans Martin Brøndum

Det skønne Kemaliy Selin Hotel vil med
sine 7 tennisbaner være rammen, hvor
instruktører fra DGI i en uge vil herse
rundt med ”familien” i 3 timers formiddagstræning. Det vil ingen undre, hvis

Affæren om

“ Hotelblivogdø ”

Opføres af Erritsø Dilettanterne
• Lørdag d. 02.03.19, kl. 14.30 • Søndag d. 03.03.19, kl. 14.30
• Lørdag d. 09.03.19, kl. 14.30 • Lørdag d. 09.03.19, kl. 18.30 *)
*) Aftenforestilling med buffet, musik og dans ....

i Erritsø Forsamlingshus

Erritsø Dilettanterne 2019
Eftermiddagsforestillinger:
• Lørdag d. 2. marts kl. 14.30
• Søndag d. 3. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 9. marts kl. 14.30
(dørene åbnes kl. 14.00)

Pris: 125 kr. - inkl. kaffe og lagkage i pausen
Aftenforestilling:
Lørdag den 9. marts kl. 18.30
(dørene åbnes kl. 18.00)

Pris: 295 kr. - For forestilling/buffet og dans.
Ny forfriskende buffet leveres af EICafeen
i Erritsø Idrætscenter
Musikken leveres af Martin Jønsson

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

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

Forsalg starter mandag den 4. februar 2018.
Bordbestilling til lørdag aften sker hos Kurt Hansen fra torsdag
den 7. februar– tlf. 2215 2150 hverdage mellem kl. 17 og 20.

Affæren om “Hotelblivogdø”
Årets forestilling:
... er plat dansk humor i den bedre ende - og også lidt dristig ...
Historien foregår på et falleret hotel og handler bl.a. om hotellets vært og
hans utro hustru. Af andre karakterer kan nævnes en cerut-rygende, mandeglad og sexfikseret oldfrue, jægeren Knækkerbræk, entreprenør Å.NeiHansen, en usynlig baronesse med loyal hofdame, pastor Ejegod og hustru
(som får smag for de våde varer), ingeniør Målkær samt fotografen fra det
lokale dagblad …
En farce af Knud Erik Meyer Ibsen som SKAL opleves !
Aktørerne i stykket er alle kendte ansigter og som sædvanlig
instrueret af Michael Kristensen – Glæd jer !
Hotelejer Edvard Schwarzkopf
Hustru Edelweiss Schwarzkopf
Oldfrue Magda Mortensen
Bibelsælger og gæst
Entreprenør Andreas Å. Nei-Hansen
Fabrikant Theodor Knækkerbræk
Hofdame Hilde von Schnadderssee
Pastor Balder Ejegod
Pastorens frue, Eleonora
Lokal dagblads fotograf
Kemiingeniør Inge Målkær

Jan Bjærre
Brit Borring Jakobsen
Jette Mogensen
Herluf Nørskov
Bjarne Wetche
Lars Zoffmann
Karin Tuxen
Herluf Nørskov
Maj Stavnager Hansen
Herluf Nørskov
Maj Stavnager Hansen

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

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Støt vores annoncører/sponsorer
- de er med til at gøre det muligt ...
• Andresen VVS
• Bladtkramer Malerentreprise
• Erritsø Blikkenslageren ApS
• Erritsø og Omegns Begravelsesforretning
• Erritsø Tømreren v/Søren Hansen
• Fri BikeShop v/Henning Madsen
• Fynske Bank
• Gardenia Blomster Fredericia
• Gitte Dahlhus Design
• Holberg’s Murerforretning
• OK Snoghøj & Butikstorvet
- støtter EG&IF’s Ungdom
• Malerfirmaet Svend Åge Hansen & Søn a/s
• Snedker- & Tømrerforretning
R. A. Ussing & Søn A/S
• SuperBrugsen, Erritsø Butikstorv

GYMNASTIK

Affæren om

“ Hotelblivogdø ”

VINTERFERIE

Gymnastikken er nu godt i gang igen
ovenpå julepausen. Træningerne startede allerede den 3. januar.
Det er dog ikke for sent at starte på et
hold efter jul, hvis du føler lyst eller behov for god motion - vi har masser af
tilbud at vælge imellem. Mød evt. op på
et hold og få en prøvetime inden du bestemmer dig. Tilmelding foregår online
på vores hjemmeside www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere
om holdene. NB! Ved tilmelding efter jul
opkræves kun ½ kontingent. Bemærk
at der er kommet 2 nye hold til:
Floorball, søndage kl 11-13 i EIC hal 2
Megamix spring for unge fra 8.kl, tirsdage kl 19-21 i Kirstinebjergskolens hal
Bemærk også at pga. vinterferie er der
ingen træning i hele uge 7.
Desuden er vi i gang med at planlægge
sommergymnastik, som er 10 træninger med start i uge 13. Det program
forventes klar i løbet af februar. Følg
med på vor hjemmeside www.egifgymnastik.dk

OPVISNINGER

middagen fra kl 10 og resten om eftermiddagen fra kl 14. Desuden har vi også
et par gæstehold samt instruktørholdet
på programmet. Så snart programmet
er fastlagt, vil det kunne læses på vor
hjemmeside. Vi glæder os til at se mange gymnaster og tilskuere denne dag.
Flere unge hold tager også udenbys til
stævner og opvisninger, og i år deltager
de i DGI-Huset, Vejle lørdag den 2. og
9. marts, og i Lillebæltshallen, Middelfart lørdag den 24. marts og i BPI lørdag d. 31. marts. Det kan anbefales at
tage til disse opvisninger og se både
vore egne hold, men også hold fra andre foreninger og efterskoler – det er
en stor oplevelse, idet opvisningerne er
højdepunktet for de fleste gymnaster.

GENERALFORSAMLING

EGIF’s Gymnastikafdeling afholder
generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019 kl.
19.00 i Erritsø Idrætscenter.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi håber, at mange vil møde op og
høre om gymnastikafdelingen.

Tiden nærmer af
sig Erritsø
for forårsopvisninOpføres
Dilettanterne
gerne i gymnastik og de hold, der skal

opvisning,
i fuld gangkl.
med
opvis-• Søndag d. 03.03.19, kl. 14.30
•til Lørdag
d.er02.03.19,
14.30
ningsprogrammet.
•Lørdag
Lørdag
09.03.19,
14.30
d. 09.03.19, kl. 18.30 *)
dend.
23.
marts 2019kl.har
vi vor• Lørdag
FLOORBALL
egen forårsafslutning i Erritsø Idrætscenter, hvor mange af vore forskellige
gymnastikhold viser, hvad de har arbejdet med og lært hele vinteren.
Forårsafslutningen er delt i 2 og bliver
afviklet med primært børnehold om for-

*)Før
Aftenforestilling
buffet,prøvetræninger
musik og dans ....
jul havde vimed
nogle

i Floorball. Det gik så godt og interessen var så stor, at det nu er et fast hold
i Gymnastikafdelingen – søndage kl
11.00-13.00 i EIC hal 2.

i Erritsø Forsamlingshus

15

GYMNASTIK

Floorball kender du måske som
”Hockey” fra folkeskolen, et spil med
stav og en lille hvid plastikbold. Det går
stærkt. Det giver sved på panden. Og
frem for alt er det sjovt. Med masser af
sammenhold, teknik og tempo er floorball en actionpacked og begyndervenlig
holdsport for alle. Vi har udstyret. Du
skal blot møde op. Alle mænd og kvinder over 16 år er velkomne.
Ved evt. spørgsmål, kontakt Arne Kragelund på 40315066.

EFTERLYSNING

SIDST SET
•	vente på at blive gammel nok som
instruktør/hjælper (dvs. gå i min. 6.
kl.)…eller
•	på vej hjem fra efterskole fuld af
krudt og energi…eller
•	brænde for at være frivillig i forening
•	holde en pause fra instruktørgerningen, mens egne børn trak ressourcerne… eller
•	flytte til byen og lede efter en gymnastikforening, der kan bruge lige
præcis dig

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

DUSØR
•	varm velkomst i en sund forening
med glade ”kollegaer”
•	mulighed for betalt kursusaktivitet
• fælles oplevelser og arrangementer
•	søde og nysgerrige gymnaster
•	naturlig lederudvikling

SIGNALEMENT
• frisk og engageret… og
•	hjælpsom og fuld af godt humør…
og
•	nysgerrig og ikke bange for at tage
ansvar…og
•	gl. gymnast/instruktør og rigtig
gerne springinstruktør…eller
•	mod på at blive ny instruktør/springinstruktør

HENVENDELSE
•	Hvis du selv er den, vi søger
•	eller du kender én, så er du meget
velkommen til at kontakte os i
•	programudvalget på mail
be@sporty.dk eller telefon
75944555.
Lars Jensen
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Dørene åbnes kl. 18.00
Entré 150.- + gebyr
– ved døren 175.Ingen adgang u. 18 år
Bordreservation:
Tlf. 28 11 20 09
(Reservationer holdes
kun til kl. 21.00)
Spisning
fra kl. 18.30-20.00
Arr.

2. marts 2019 kl.18.30-02

Forårsfest
Elbohallen

Skærbæk

Taulov

STØTTEMADS

BILLETTER
KAN KØBES FØLGENDE STEDER
Mød os på ...

Dagli’Brugsen, Skærbæk
Ulvedal’s Cykel- og
Scooter Center
Elbohallens Cafeteria, Taulov
Vin & Vin Taulov
Cafe & Enoceta La Terrazza
Hos din TSIF afdeling

STØTTEMADS og
POPKOKKEN har
sammensat en lækker
FESTMENU
til kun kr. ..........

135.-

ved bestilling inden d. 31/01 2019
– derefter er prisen kr. 175.-

Sidste frist for bestilling d. 15/2 2019
Bestilling kan foretages på mail:
stottemads@gmail.com
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SVØMNING
SVØMMESKOLEN

Svømmeskolen er godt i gang efter juleferien og har netop afholdt mærkeuge.
Priserne i svømmeskolen er netop blevet justeret ned og vi har nogle få enkelte ledige pladser. Det er først til mølle
princippet der gælder for fordelingen af
disse pladser. December bød bla. på juleafslutning for alle hold, hvor børnene
havde deres forældre med i vandet

Årets fighterpokal gik til Luna Holm
Møller. Venskabspokalerne for K1 gik til
Mathias Jørgensen,K2 gik til Asger Nielsen K3 gik til Emilie Nielsen.
Udover disse pokaler blev der svømmet
kravtider til diverse mesterskaber og
ikke mindst mange personlige rekorder.

AQUA FITNESS EVENT

Torsdag den 3. januar blev året skudt i
gang med et aqua fitness event med en
af Danmarks bedste instruktører, Marianne Schørtel. Det blev til en fornøjelig
aften, hvor pulsen steg, kinderne rødmede, musklerne arbejdede, der kom
sved på panden og smil på munden hos
de fleste deltagere.

KLUBMESTERSKAB 2018

Fra den 26.11-2.12 blev der afholdt klubmesterskab i Erritsø Svømmeklubs konkurrence afdeling. De tre konkurrencehold og talentholdet kæmpede i alle de
grundlæggende discipliner om at blive
klubmester og vinder af egen årgangsgruppe.Efter tre dage med mange løb,
stor opbakning til hinanden og gode tider blev der søndag delt præmier ud til
et stort antal svømmere. Årets klubmester blev for drengene Lukas Jeppesen
og klubmester for pigerne Mathilde Thy
Asmussen. Der blev uddelt 1., 2. og 3.
Præmie i alle grupper og teknik pokaler
til udvalgte svømmere blandt talentsvømmerne.
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NYTÅRSSPRINT 2018

DeltaSwim – Fredericia Svømmeklub
og Erritsø Svømmeklub gennemførte i
fællesskab dette års Nytårssprint lørdag
den 29. december i Erritsø Svømmehal
Svømmere fra klubbernes to bedste
konkurrencehold deltog i Nytårssprint,
hvor årets sprintmestre 2018 blev kåret.
Alle deltagere svømmede 25 meter løb
i alle svømmestilarter samt 100 meter
medley, hvorefter tiderne blev lagt sammen for at se, hvem der var hurtigst.
Placeringer til Erritsø svømmere årgangsgruppen så således ud:

2. plads drenge til Peter Rom Poulsen.
Placeringer til Klubbens svømmere i junior-/senior-gruppen så således ud:
2. plads drenge til Morten Baxter.
3. plads piger til Clara Lynggaard og 3.
plads drenge til Lucas Grinderslev.

NYE PERSONLIGE REKORDER PÅ
LANGBANE

Klubbens
konkurrence
svømmere
deltog i langbane stævne i Fredericia
idrætscenter den 11.01.2019 og svømmede langbane sæsonen rigtigt flot
igang, med mange nye personlige rekorder og Klubrekorder.
Nye Klubrekorder til:
Laurits Sigaard i 50 fly & 400 Medley,
Lucas Grinderslev i 800 fri, Ny DM
kravtid til Christian Lorey i 50 fri og ikke
mindst ny dansk pararekord i 50 Bryst
(52.27)Camilla Bitz Witt.

ÅRET DER ER GÅET FOR KLUBBENS KONKURRENCEHOLD 1

Året 2018 har budt på mange flotte resultater. Resultaternes skyldes en utrolig flot indsats af svømmerne, som uge
efter uge ligger rigtigt meget tid, energi
og engagement i vejen mod deres individuelle mål. Der er fokus på svømmerens langsigtede udvikling i stedet
for tidlig succes. Træningen har været
alderstilpasset træning (mængde og
indhold). Erritsø Svømmeklub har været til stede til samtlige Kortbane &
Langbane mesterskaber der har været i
Dansk Svømmeunion og deltage i holdmesterskaber for Årgangssvømmere
og den Åbneklasse. Vi har også fået 2
Danske rekorder i Parasvømning, hvor
Camilla B Witt har slået rekorden i 50
M. Bryst 2 gange og senest d.11/1 i Fredericia Idrætscenter, hvor hun slog sin
egen rekord med 5 sekunder. Hvis man
ser på udviklingen af K1 svømmere,

så kan man fx se, at der ved den kommende Vest langbane Mesterskab, som
afholdes i starten af marts i Vejles nye
svømmehal er ca. 60 % flere svømmere repræsenteret og herudover er flere
MEGET tæt på at tage det sidste skridt
mod at blive mesterskabssvømmer. Så
svømmeåret 2019 ser rigtigt godt ud
og der venter helt sikkert rigtigt mange
gode resultater, rekorder og ikke mindst
gode minder.

SPONSORSTÆVNET 2019

Den 19 januar afholdte klubben det årlige sponsorstævne. 12 timers svømning
fra morgen til aften, hvor hver svømmer
i alt er i vandet i 1 time og skal forsøge at
svømme så mange sponsorkroner i kassen som muligt. Svømmeren har været
rundt hos byens erhvervsdrivende, som
plejer at være rigtig flinke til at støtte op
om stævnet. Pengene går til klubbens
konkurrencehold ifht deltagelse i stævner, træningslejr osv.
I ugen op til stævnet solgte konkurrenceholdssvømmerne også lodder til
amerikansk lotteri og som vanligt var
der rigtig fine præmier og ganske gode
chancer for gevinst.
Stine Holm Møller

GENERALFORSAMLING

Svømmeklubben afholder generalforsamling i Erritsø Idrætscenter, Torsdag den 7. marts 2019 kl.
19.00. Indkomne forslag/punkter
til dagsordenen, som ønskes behandlet fra klubbens medlemmer,
Skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til Anne Simon
på formand@egifs.dk
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RUGBY
UNGDOM

Vi fik sluttet sæsonen fint med juleafslutning den 16/12. Klubben bød på æbleskiver, og vores traditionelle pakkeleg
blev et tilløbsstykke og en fest for små
og store.
Trænerne kårede årets spillere og årets
upcoming i hver årgang.
Vi glæder os til at tage fat igen på sæsonen 2019, som kommer til at byde på
flere spændende stævner og aktiviteter.
Tak, til de forældre, som har været støttende i den forgangne sæson.
Årets upcoming:
U10 Neela S Møller
U12 Oskar Wiborg
U14 Fredrik Zinther
U18 Andreas Raun.
Årets spiller
U10 Oliver Olsen
U12 Lauge Jørgensen
U14 Marcus Tunadre
U18 Jonas Dandanell Refsgaard

Årets ungdoms rugbyspillere foran Erritsø rugby
logo
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SENIOR

Første spillermøde med ny cheftræner.
Den 6. december 2018 afholdte vores
nye cheftræner, Dennis Graversen, sit
første møde med spillerene. Vores spillere tog godt imod deres nye cheftræner, som fremlagde sine mål og planer
for dem og for klubben.
Dennis’ og klubbens fælles mål er
blandt andet at skabe et elitemiljø i
EGIF Rugby med en fælles vinderkultur.
Dennis bestræber sig også på at skabe
bedre og mere komplette rugbyspillere.
Efter spillermødet sagde han blandt
andet: ”Jeg er spændt på at komme i
gang med sæsonen og glæder mig til at
træne Erritsøs mange talentfulde spillere. Og jeg er især spændt på at blive
bindeleddet imellem ungdomsafdelingen og seniorerne.”
Sideløbende med at udvikle og træne
EGIFs førsteholdstrup, og sikre ”den
røde tråd” fra ungdom op til senior, forsætter Dennis Graversen med at træne
Danmarks U/18-landshold. Han er i færd
med sin anden periode som ungdomslandsholdstræner og trives med at udvikle og motivere nye rugbytalenter.
Vores formand i EGIF Rugby, Kurt Due
Petersen, tilføjer:
”Dennis bliver vores første betalte rugbytræner nogensinde. Ansættelsen af
ham som ny cheftræner i EGIF Rugby
markerer overgangen til en mere eliteorienteret tilgang til rugbysporten i vores
by og kommune. Desuden skal Dennis
indgå i de forskellige trænerfora, som
vores by og kommune i forvejen kører.
For han er en virkelig kapacitet på ta-

lent- og eliteområdet og har masser at
byde ind med”.
Dennis har World Rugby Level 2 certifikat, det højeste man som rugbytræner
kan opnå nationalt, og det næsthøjeste
internationalt. Ud over sine trænerkundskaber er han en erfaren og aktiv
rugbydommer. Han er desuden uddannet som World Rugby Coach Educator,
samt World Rugby Referee Educator.
Det vil sige, han er certificeret til at
uddanne andre som træner og/eller
dommer.
Ny assistenttræner i EGIF Rugby bliver Kenneth Holm, der også træner
Danmarks U/18-landshold. Kenneth,
der også har World Rugby Level 2 certifikat, har i de seneste ti år trænet en
række af vores dygtige ungdomshold i
EGIF. Holdleder Michael Axø, en gammel EGIF-kæmpe, fortsætter og bliver
det tredje ben i seniorernes nye trænerteam.
I et af de kommende numre af SPORT
vil vi bringe et interview med Dennis,
hvor han vil fortælle mere om sin mål
og planer for vores klub og den måde, vi
spiller og udvikler rugbyspillere på.

Formand Kurt Due Petersen (tv.) byder den nye
cheftræner, Dennis Graversen, velkommen.

2019-kampprogram

Vores førstehold, som spiller i landets øverste liga – 1. division – skal
i 2019 spille kamp eller stævne på de
nedenstående datoer. Alle kampe er
15-mands, undtagen Fast-4 Touch i februar og de fire 10-a-side stævner.
Sæsonen starter 23. februar med et indendørs Fast-4 Touch stævne, hvor vi er
arrangør. Seniorhold fra hele landet inviteres til at deltage. Efter stævnet er der
fælles spisning i vores klubhus, imens
vi ser Six Nations på TV. Frankrig skal
møde Skotland i tredje runde af årets
turnering.
Den 9. marts spiller vi træningskamp
hjemme mod Roskilde Viking fra 2. division øst. Og lørdagen efter, den 16.
marts, går det for alvor løs med pokalkvartfinale hjemme mod Hundested
Rugbyklub.
I år bliver 1. division på otte hold, som
møder hinanden ude og hjemme. Vi får
derved syv hjemmekampe og syv udekampe. Inden ligaen starter i maj, spiller
vi to 10-a-side turneringer, begge i april.
Hele programmet ser sådan ud:
•	23. februar: FAST-4 TOUCH, Erritsø
Idræts Center
•	9. marts: Erritsø GIF – Roskilde Vikings (Træningskamp)
•	16. marts: Erritsø GIF – Hundested
RK (Pokal-kvartfinale)
•	30. marts: Erritsø GIF – Exiles eller
CSR eller FRK (Pokal-semifinale)
•	6. april: 10-a-side (i Holstebro)
•	27. april: 10-a-side (i Odense)
•	11. maj: Erritsø GIF – Aalborg RK Lynet (1. division)
•	18. maj: DTU Exiles – Erritsø GIF (1.
division)
•	25. maj: Erritsø GIF – Frederiksberg
RK (1. division)
•	1. juni: Aarhus RK – Erritsø GIF (1. division)
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•	8. juni: Erritsø GIF – Hundested RK
(1. division)
•	15. juni: CSR/Nanok – Erritsø GIF (1.
division)
•	22. juni: RK Speed – Erritsø GIF (1.
division)
•	
29. juni: POKALFINALE (spillested
endnu ukendt)
•	17. aug.: Aalborg RK Lynet – Erritsø
GIF (1. division)
•	31. aug.: Erritsø GIF – DTU Exiles (1.
division)
•	
7. sep.: Frederiksberg RK – Erritsø
GIF (1. division)
•	14. sep.: Erritsø GIF – Aarhus RK (1.
division)
•	28. sep.: Hundested RK – Erritsø GIF
(1. division)
•	5. okt.: Pokalturnering 2019/2020, 1.
runde
•	12. okt.: 10-a-side (hos jysk 2. divisions-klub)
•	19. okt.: Erritsø GIF – CSR/Nanok (1.
division)
•	26. okt.: 10-a-side (hos jysk 2. divisions-klub)
•	2. nov: Erritsø GIF – RK Speed (1. division)
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Erritsø GIFs førsteholdstrup fra 2018 er klar til kamp i 2019.
Stående fra venstre: Steen Kristensen, Jens Andersen, Jimmi
Hede, Tobias Mulvad, Hans Erik Severinsen, Michael Axø,
Alexander Hansen, Jeppe Holm (nu i RK Speed), Jan “Bubsi”
Nielsen og Pavel Zemskiy. Knælende fra venstre: Kenneth
Holm, George Melgaard, Tahi Fu (flyttet til Kina), Malik
Ramazanov, Thor Steendahl (kapt.), Christoffer Ki Winstrøm,
Jens Vissing, Casper Bruus Aerts, Michael Klæsøe, Kevin
Harmon og Gilles Boué. Fraværende: Rune Rytter Larsen,
Emil Boe Sørensen, Andreas de Neergaard Budsted, Kenneth
Nielsen og Per Søndergaard.

Fortsat vintertræning i EIC

Hver torsdag aften kl. 20 – 22 træner
vi fortsat indendørs i Hal 2. Det gør vi
frem til starten af marts – med mindre
vejret tillader, at vi allerede i februar går
på græs. Indendørs træner udelukkende den hurtige variant af vores sport,
kaldet Touch Rugby.
Paul Erik Jensen
På www.erritsoerugby.dk og www.
facebook.com/EGIFRUGBY kan du
læse resultaterne og se referat og billeder fra kampene.

GENERALFORSAMLING

Afholdes den 23. feb. kl. 13.00 i
klubhuset. Dagsorden i flg. vedtægterne.

Vi har

- ingen
i januar og februar
Viindmeldingsgebyr
har

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

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

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

eic.dk

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

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

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

Alt i Tagpap

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

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

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

Nybolig
Fredericia

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

Erritsø Butikstorv
Sjællandsgade
52, 7000 Fredericia

7000@estate.dk

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

EJEND

v/ Mette Ehrhorn
Nielsen

Sjællandsgade 52, 7000 Frede

75 92

Tlf. 75 93
45 44
Sandra Nielsen

Nicolaj Seelig

Statsaut. ejendomsmæglere

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

75 93 02 66

www.home.dk

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

7594 1684

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj
www.gittedahlhusdesign.dk
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Estate Pe

