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Fra venstre: Christian Jørgensen, 2461 1199 • Henrik Ullum, 2130 7365 • Annette V. Hansen, 2611 4305 • Claus Flak Christensen, 9657 5945  
Christian  Jungmark, 2022 7586 • Marianne Vinther Thomsen, 9657 5946 • Helle Broustbo, 2136 8766 • Jan Kristensen 5151 1077 (sidder til daglig i Vejle afdeling)

Forsvinder din bankrådgiver?
Så er vi klar til at hjælpe dig. Og du ringer ikke forgæves til os.

Hos os kan du altid maile, ringe eller sms’e  
til din personlige rådgiver. 

Og vi tager gerne hjem til dig eller din virksomhed og mødes dér. 
Også uden for  “normal” åbningstid. 

Vi er Danmarks mest personlige og tilgængelige bank.

Fredericia afdeling 
Danmarksgade 19 • 7000 Fredericia 
T 9657 5940 • jutlander.dk

Vi vil gerne give dig et godt tilbud på dine og din virksomheds bankforretninger. 
Ring til en af os allerede i dag - vi har tid, når du har tid. 

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

SJOV LØRDAG
Vi har planlagt næste SJOV LØRDAG til 
den 7. november.

Men på grund af Covid-19 ved vi endnu 
ikke, om det kan gennemføres. I bedes 
derfor kun sætte et foreløbigt X i kalen-
deren.

HVIS det kan gennemføres, vil vi i god 
tid give besked på vores hjemmeside, 
www.egif.dk. og på skolernes AULA.

Kurt Hansen

s
Dyrlæger
Ve tfyns

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

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

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.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
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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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

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

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
e-mail: andershpd@mail.tele.dk
Deadline for stof til 
”Sport oktober 2020”
er søndag 18. okt. - udkommer den 5. nov.

Øvrige deadlines for 2. halvår 2020 er: 
den 22. nov. 
Ret til ændringer forbeholdes 
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Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

NY SÆSON
Så er vi startet på en ny - og anderledes 
– sæson. Vi har været godt 70 deltagere 
de første gange, så det har været sav-
net.
Vi overholder alle anbefalinger, og det 
går fint. Nu har vi også hørt det så ofte 
og vænnet os til det.

TUREN TIL FUR, MORS OG THY
39 deltagere havde en rigtig god tur. 
Vi oplevede så meget og vejret var 
fint. Det er altid en fornøjelse at være 
sammen med glade aktivister. Vi var 
på Bryggeri med smagsprøver og dej-
lig mad. Lokalguiderne på Fur og Mors 
gav os megen viden om områderne og 
den skønne natur. Vi besøgte Museum-

scenter Hanstholm og ”Gutterne på 
kutterne” på Thorup Strand, og fik frisk-
fangede fisk. På hjemturen besøgte vi 
Nationalpark Thy, Klitmøller med ”Cold 
Hawai” i og så skulpturen Elia. Sidst 
men ikke mindst spiste vi retromad på 
Restaurant Søgården.

Vivi og Inger

AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT

STØVLEN I Juli 2020 August 2020
Gevinst Lod Navn Lod Navn
300,00 20 Birte Hoé 60 Keld Høll
200,00 88 Lis Pimenta 17 Anders Hansen
100,00 25 Orla Pedersen 32 -
100,00 9 - 83 Søren Hansen
100,00 77 - 23 John Andersen
100,00 34 Kr. Kristensen 7 Larsen
100,00 33 Niels Frank 58 Karsten Pedersen

STØVLEN II Juli 2020 August 2020
Gevinst Lod Navn Lod Navn
300,00 172 Kurt Berdiin 132 -
200,00 158 - 177 Boye Nielsen
100,00 182 Erik Hansen 151 Kim Toft Jensen
100,00 157 - 104 -
100,00 123 Mads Hansen 182 Erik Hansen
100,00 110 John Andersen 108 Ernst Andersen
100,00 140 Michael Hybel 156 Rigmor Toft

Udtrukket af:  
Jytte Gondermann

Gevinsterne er overført til 
vindernes nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt 
ungdomsarbejdet i EGIF Fod-
boldafdeling!

Henvendelse til Kurt Madsen,
tlf. 20 42 43 41 – eller i Klub-
huset.

STØVLESPILLET, VINDERE - FODBOLD
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UNGDOMSTRÆNING
Lørdag d 29. august skulle vi have væ-
ret værter for et stort ungdomsstævne, 
der desværre blev aflyst pga Covid 19 
og ændringer på forsamlingsforbuddet. 
Vi blev enige om at fastholde no-
get aktivt for at børnene kun-
ne få en god rugby dag alligevel. 

U 6 og U18 tog til Billeshave og spillede.
U 14 blev i Erritsø og fik besøg af Århus 
og Odder. 
Der blev lavet fælles træning for alle 
børnene og dagen blev afsluttet med 
kampe.
Der var pølser og sodavand til alle.
Torsdag og fredag i efterårsferien skal 
flere af børnene til Odense for at del-
tage i Haka rugby clinc camp, hvor de vil 
blive introduceret i Mauriernes måde at 
træne og leve på. 
Campen styres af tidligere topprofes-
sionelle spillere fra New Zealand.
Videre aktiviteter i efteråret bestem-
mes desværre af udviklingen med co-
rona virus 

Jan Nielsen

STATUS
Status på nyt klubhus og flytning af rug-
bybaner
Som oplyst i seneste nummer af SPORT, 
offentliggjorde Fredericia Kommune i 
sommers, at der investeres massivt i 
selvejende haller og idrætsforeninger 
i vores kommune. Det indebærer bl.a. 
et meget stort byggeprojekt ved Erritsø 

Idrætscenter 2021 og 2022 med tilfø-
jelse af et længe ønsket ketsjercenter.
I Rugby hilser vi planerne velkommen. 
Den kommende udvidelse af EIC bliver 
et løft, ikke bare for mange borgere i 
vores bydel. Det bliver også til gavn for 
mange flere mennesker, end os der er 
medlem af EGIF.
Udvidelsen af EIC indebærer blandt an-
det, at vores rugbybaner bliver flyttet 
og vores klubhus rives ned. Da vi selv 
har bygget vores nuværende klubhus – 
for egne midler og fondsmidler – får vi 
ved flytningen et nyt klubhus. Kommu-
nen finansierer opførelsen af dette nye 
klubhus med Erritsø Idrætscenter som 
bygherre. Planen er, at vores nye klub-
hus allerede skal stå færdigt i decem-
ber, og at vi benytter vinterpausen til at 
nedlægge vores nuværende klubhus og 
anlægge vores nye rugbybaner på den 
anden side af jernbanen. 
Fodboldafdelingen, afgiver deres nuvæ-
rende stadion, så der kan blive plads til 
vores nye rugbybane for voksne spil-
lere, har lige som vi været forstående 
overfor EICs store ønske om en halud-
videlse, der indebærer flytning af baner. 
Der skal lyde en stor tak til Fodbold for 
deres vilje og gå-på-mod. Vi ser frem til 
det videre samarbejde og det nye, tæt-
tere naboskab fra 2021.
EIC udsendte i august hele byggepro-
jektet i udbud. Deadline for modtagelse 
af entreprenørernes bud var den 11. 
september. Umiddelbart herefter blev 
budene vurderet. Ifølge planen skal der 
den 21. september, dvs. efter deadline 

RUGBY

for dette nummer af SPORT, afholdes 
møde om entreprenørernes bud på, 
hvordan vores nye klubhus og fodbold-
afdelingens nye ”tordenskur” kan se 
ud. Her sidder vi fra Rugby naturligvis 
med ved bordet, når afgørelsen skal 
træffes.
Vi ser frem til at kunne orientere mere 
om projektet i kommende numre af 
dette blad.

SENIORER
Sæsondebut – endelig!
Lørdag den 22. august kunne vi – en-
delig – spille rugbykamp igen. Hold-
fællesskabet Aalborg–Holstebro lagde 
i førstnævntes by græs til en god træ-
ningskamp, som Aalborg-Holstebro trak 
sig sejrrigt ud af, da de lavede to forsøg 
mere end os. Med fire Erritsø-debu-
tanter i truppen var cheftræner Dennis 
dog tilfreds med udbyttet af mødet i det 
nordjyske. Adam, Filip-Daniel, Jonathan 
og Hans fik således alle bevist, at de 
bidrager væsentligt på banen med det, 
som der trænes på hver tirsdag og tors-
dag. Alle fire debutanter spillede en fin 
træningskamp. Det samme kan siges 
om alle øvrige EGIF’er, der gav alt, hvad 
de havde i sig i samtlige 80 minutter.
Træningskampen i det nordjyske var 
samtidig første kamp i vores nye spil-
ledragter. Erritsø GIF- farverne er meget 
fremtrædende og vores tre elitesponso-
rers logoer er påtrykt enten trøjer eller 
shorts. Vores elitesponsorer er fortsat 
PL Jessen Aps, Mogens Rasmussen 
A/S og Tandlægerne Vejlevej. Endnu en

gang tak til jer for jeres vigtige støtte til 
vores talentudvikling.

To uger senere stod der så points på 
spil, da vi sæsondebuterede i 2. division 
vest. Modstanderen var den samme, 
men kampen foregik denne gang på vo-
res hjemmebane. I skiftevis regn og sol 
blev de godt fyrre tilskuere vidner til en 
intens rugbykamp, hvor der blev fightet 
og tacklet, så det bragede. Det gode 
rugbyspil blev det dog aldrig til. Dertil 
blev der lavet for mange tekniske fejl fra 
begge mandskaber. Stribevis af tabte 
bolde og hyppige straffespark bevirkede 
mange spilstop og få langvarige angreb, 
hvor der blev sat faser op.
Det var derfor ikke en kamp, der lå i tråd 
med vores cheftræners taktiske oplæg 
eller som lå i forlængelse af det, som 
spillerne træner på uge efter uge. På 
den måde var det logisk, at de nord- og 
vestjyske gæster hev sejren hjem på et 
forsøg midtvejs i første, og forsøg mere 
midtvejs i anden halvleg.

Truppen, der spillede træningskamp 
ude mod Aalborg-Holstebro, lørdag den 
22. september i de nye, flotte spille-
dragter.
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Slutresultatet 0 – 12 til Aalborg-Hol-
stebro var fuldt fortjent. For gæsterne 
udnyttede de få åbninger, som vores 
forsvar lavede gennem hele kampen. 
Skuffelsen over nederlaget i debutkam-
pen var mærkbart, men helt forståeligt. 
Det er bare på med vanten, når vi går 
ind til sæsonens sidste fire eller fem 
kampe. 

Se kampprogrammet på næste side.
Vi træner fortsat tirsdag og torsdag kl. 
18 – 20. Alle er fortsat meget velkom-
men til at træne rugby sammen med 
os. Er du helt uden rugbyerfaring, tager 
vi ekstra godt imod dig og introducerer 
dig for reglerne.

CORONA
Genåbning efter kortvarig lukning
Dagen efter 2. divisions kampen hjem-
me mod Aalborg-Holstebro fik en af 
udeholdets spillere svar på en Corona 
test, som han rutinemæssigt havde 
fået foretaget under en rejse to dage 
før kampen. 

Den positive test hos den nordjyske 
spiller, der havde spillet hele kampen, 
betød midlertidig nedlukning af al rugby-
træning i Aalborg, Holstebro og Erritsø. 
Dette uanset alder og uanset, om man 
var til stede under 2. division kampen 
på vores bane den 5. september eller 
ej. Samtlige seniorspillere i alle tre klub-
ber blev testet to gange. I skrivende 
stund kan vi fastslå, at ingen af vores 
spillere er blevet smittet. 
Derved kan vi understrege, at INGEN I 
VORES KLUB HAR VÆRET SMITTET.
Det glæder os, at nedlukningen blev 
så kortvarig, og at vi efter en uge med 
aflyst træning kunne genoptage rugby 
i EGIF tirsdag den 15. september. Det 
glæder os også, at både udeholdet og 
Dansk Rugby Union, DRU, roste os i 
EGIF for vores håndtering af covid-19 
reglerne før, under og efter kampen.

Det kan tilføjes, at den nordjyske spil-
ler på intet tidspunkt i forløbet følte sig 
syg. Han har heller ikke smittet nogen i 
sin husstand eller i sin klub. Glædeligt 
for ham, hans familie og nærmeste, 
samt for hans klub og hold.

Vi i EGIF holder naturligvis fortsat behø-
rig afstand, bruger masser af håndsprit, 
albuehilsen i stedet for håndtryk, m.m. 
Vi overholder desuden grænsen for mak-
simale antal personer i en forsamling og 
lever i alle henseender op til alle DRUs 
regulativer og den nationale lovgiv-
ning. Før, under og efter rugbytræning. 

Vores førstehold presser gæsterne fra 
Aalborg-Holstebro i starten af sæson-
debuten i 2. division vest, lørdag den 5. 
september.

RUGBY

HUSK
Vil du høre nærmere om medlemskab 
af vores oldboysloge, kontakt da med-
lem af logens præsidium, Ole Bang 
på olebang@youmail.dk eller mobil 
40352721.

Vil du høre nærmere om EGIF Rugbys 
sponsortilbud, er du velkommen til 
at kontakte Brian Jochumsen brianjo-
chumsen911@gmail.com eller mobil 
60179091.
På www.erritsoerugby.dk og www.
facebook.com/EGIFRUGBY kan du 
læse resultaterne og se referat og bil-
leder fra kampene.

Allan Pertti Franden

FØRSTEHOLDETS KAMPPROGRAM  
RESTEN AF 2020

Lør. 19-09-2020 ODDER RK vs. EGIF

Lør. 03-10-2020  EGIF v ESBJERG-GRENÅ

Lør. 17-10-2020  EGIF v ÅRHUS RK II

Søn. 25-10-2020  LINDØ-ODENSE v EGIF

Lør. 31-10-2020 Mulig finale i 2. division.

GYMNASTIK

SÆSONSTARTEN I GYMNASTIK
Sæsonen 2020-2021 i Gymnastikafde-
lingen startede i uge 36 og er således 
endeligt kommet i gang efter en noget 
speciel opstart, hvor vi den 15/8 i før-
ste omgang kun kunne åbne for online 
tilmelding for hold i EIC.  Det lykkedes 
dog efterfølgende at få skabt klarhed 
fra skolernes side omkring Corona for-
holdsregler, så idrætsforeningerne igen 
kunne få adgang til skolernes haller og 
sale. Online tilmelding for disse hold 
åbnede med en uges forsinkelse den 
23/8.

Vi kan godt mærke, at tilmeldingen går 
noget trægt i år, specielt på børneholde-
ne. Der har været stor usikkerhed om-
kring hele opstarten, og den forvirring, 
der har været omkring åbning for tilmel-
ding, har nok heller ikke hjulpet på det. 
Men vores engagerede instruktører er 
klar til at tage i mod gymnasterne og 
har styr på nødvendige forholdsregler i 
den aktuelle Corona situation. 

Husk at det er ikke for sent at hoppe 
med på et hold – skynd dig blot af sted 
til næste træning, vi har mange gode til-
bud. Program og holdoversigt kan ses 
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GYMNASTIK

på vor hjemmeside www.egif-gymna-
stik.dk, hvor du også kan finde beskri-
velser af de mange forskellige hold. Det 
er også her tilmelding skal ske.
Prøv f.eks. Cheerleader om tirsdagen 
for piger 0.-2. kl., hvis du er til en blan-
ding af dans, rytme og spring, eller Po-
wer Girls 3.-5. kl. om torsdagen i EIC, 
hvis rytmisk gymnastik og dans til god 
musik og masser af sjov sammen med 
andre gymnastikglade piger er noget for 
dig.

For at foretage tilmelding skal du på vor 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk 
gå til siden med Online Tilmelding, klik-
ke på det ønskede hold på listen og ef-
terfølgende klikke på knappen "Tilmeld". 
I den forbindelse vil vi lige minde dem, 
der endnu ikke har fået tilmeldt sig, om 
at få sig tilmeldt. Det er selvfølgelig i or-
den at prøve holdet et par gange, inden 
man tilmelder sig.
På nogle hold er der maksimum på an-
tallet af deltagere, for at sikre udbyttet 
for gymnasterne eller fordi der simpelt-
hen ikke er plads til flere. En del af disse 
hold er desværre allerede fyldt eller næ-
sten fyldt, men det er muligt at tilmelde 
sig venteliste i stedet. Vi er selvfølgelig 
kede af, at vi ikke har plads til alle, der 
har lyst til at være med, men program-
met er nu engang det, der er praktisk 
muligt mht. instruktører, haltider og 
gældende Corona restriktioner.

KOMMENDE GYMNASTIK-ARRAN-
GEMENTER
Som følge af den nuværende situation 
med Corona, så har vi i bestyrelsen 
valgt i denne sæson at aflyse de plan-
lagte ekstra spring-arrangementer for 
børn. Det drejer sig om:
30.-31. oktober: Natspring – AFLYSES 
(vi satser på at få arrangementet med 
igen næste år)
29. november: Børnejulefræs – AFLY-
SES (vi satser på at få arrangementet 
med igen næste år)
På nuværende tidspunkt forventer vi 
stadig at afholde:
7. februar 2021: Børnefællestræning – 
en fællestræning for børn fra de forskel-
lige foreninger i byen. 
20. marts 2021: Forårsopvisning i Errit-
sø Idrætscenter – den lokale opvisning 
som afslutning på sæsonen for mange 
af foreningens hold.

Instruktørerne til opstartsmøde for ny 
sæson og afslutningsfest for den gamle
 
OPSTARTSMØDE
Lørdag den 22. august samledes en 
god flok af dette års instruktører og 
hjælpetrænere for at hilse på hinanden 
efter sommerferien og kick-starte den 
nye sæson. Det var rart at se hinanden 
igen efter en længere ufrivillig Corona 
pause i forår og sommer. 
På opstartsmødet blev der brugt noget 
tid på at gennemgå de retningslinjer, 
som vi alle skal afvikle gymnastikken 
efter i den nye sæson.  Se anden artikel 
her i bladet.

40 års jubilarer Gythe Evers og Birthe 
Jensen

25 års jubilar Karna Hansen

AFSLUTNINGSFEST
Samme aften blev der holdt afslutnings-
fest for den gamle sæson. Her var alle 
instruktører og hjælpere fra sidste sæ-
son og kommende sæson med påhæng 
inviteret. Ved denne lejlighed havde vi 
fornøjelsen af at fejre (et forsinket) 25 
års jubilæum for Karna Hansen, samt 
2 stk. 40 års jubilæum for Gytha Evers 
og Birthe Jensen. De sidstnævnte blev 
også hædret med æresmedlemskaber 
af EGIF gymnastik. Det er et privilegium 
at have så kompetente og engagerede 
instruktører i foreningen. Vi takker man-
ge gange for den store frivillige indsats, 
der er blevet lagt igennem årene og 
specielt af vores jubilarer.

Det blev en rigtig hyggelig aften med 
dejlig mad og god stemning. Vi fik også 
rørt muskler og led, da der blev sat gang 
i en Limbo konkurrence. Vi kan godt af-
sløre, at det ikke var jubilarerne, der her 
rendte af med sejren.

RETNINGSLINJER
Retningslinjer i gymnastik i forhold til 
Corona.
Gymnastik-afdelingen følger DGI Gym-
nastiks retningslinjer for både for be-
styrelse, instruktører og udøvere. Ret-
ningslinjerne kan læses her: https://
www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/ar-
tikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-
under-coronakrisen .
Forud for sæsonopstart har instruktø-
rerne været samlet for i praksis at øve 
sig med de indkøbte remedier på af-
spritning og rengøring af de forskellige 
redskaber, som typisk bruges til trænin-
gerne, så vi bedst muligt lever op til ret-
ningslinjerne. Vi er klar til at tage imod 
både nye som gamle gymnaster.

Lars Lærkedahl
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KLUBMESTERSKAB 2020

Finalekampene - 17 i alt - var program-
sat til afvikling lørdag den 5. september 
2020. 
Som altid er der lidt nerver på i ugen op 
til, da vi selvsagt er meget afhængig af 
vejret. 
Der blev spået bygevejr med en frisk 
vind fra vest, men starten var meget lo-
vende, og det var først et stykke inde i 
afviklingen, der kom en byge, hvor det 
var nødvendigt at standse spillet og gå 
i læ.
Stig var hurtig til at udbedre de mindre 
”pytter” med lidt grus, så banerne igen 
tog sig ud fra sin bedste side.

Anita og Søren havde ”strikket” et fan-
tastisk finalestævne sammen, hvor den 
ene interessante kamp blev afløst af 
den næste.
Gennem hele dagen var der et stort 
fremmøde af tilskuere, der hyggede sig 
med grillpølser mv. 
Tilskuerne leverede en super god stem-
ning til de spændende kampe, hvor 
sidste kamp blev færdigspillet ved 17-ti-
den.
Juniorfinalen stod mellem vore 2 
Emil´er hhv. Skarnvad og Steensbjerre, 
der i en rigtig "herrematch" endte med 
en sejr på 3-6/ 3-6 til Emil St. Godt gået 
gutter.
I herredoublen kat. 3 mellem Krogh-
brødrene - Kasper og Jacob - og Lukas 
og Lasse udspillede der sig noget af et 
drama, som måtte ud i match tiebreak, 

hvor Kasper og Jacob trak det længste 
strå med 10-6. 
I HD kat. 5 mødtes Jacob/Jesper og 
Massimo/Mads, og det gik ikke stille 
af sig. Den ved nettet meget bevæge-
lig Jesper´s arme gik som vinger fra 
Vestas, som måske afgjorde kampen 
med 6-1/ 7-5, men der skulle ikke me-
get til før en match tiebreak kunne være 
blevet afgørelsen.
I DD kat. 7 mellem Karin/Annette og 
Hanne/Gitte blev der "gået til vaflerne". 
Cifrene taler ikke det tydelig sprog - 
6-4/6-0 til Karin og Annette, idet mange 
partier stod og vippede med fordele til 
begge sider.
I MD kat. 6 mødtes Thomas/Jane og 
Sten/(Lise)Lotte - sidstnævnte med ny 
KM-makker - i en meget spændende 
kamp, der bølgede frem og tilbage og 
endte med cifrene 4-6/6-4 og afgørel-
sen med 10-5 i match-tiebreak til Tho-
mas og Jane. Puh-ha - et nervepirrende 
opgør.
DD i kat. 3 mellem Anita/Susanne og 
Hanne/Lisbeth blev også et meget 
spændende opgør, hvor de hver især 
tog hvert et sæt med cifrene 6-1/3-6, og 
hvor igen en match tiebreak igen skulle 
afgøre kampen. Cifrene blev 10-7 til Ani-
ta og Susanne.
Så kom formanden på banen mod Jens 
i HS. Det sikre grundspil, som Hans 
Martin er garant for, kunne den hurtige, 
bevægelige og også velspillende Jens 
matche i en velspillet kamp, som endte 
med cifrene 6-3/6-3 i Hans Martin´s fa-
vør.

TENNIS

2 af klubbens mange nytilkomne med-
lemmer - Morten og Claus - mødtes i 
HS kat 5. Der var med spænding set 
frem til matchen, da begge næsten "er 
født med en ketcher i hånden". Efter at 
hver havde taget et sæt med hhv. 6-2/0-
6 blev match tiebreak´en vundet af Mor-
ten med 10-5. Super kamp.
Under afviklingen af de indledende 
kampe lå det ligesom "i kortene", at HS 
finalen i kat. 6 ville komme til at stå mel-
lem Kenni og Hans Christian. En dyst, 
der udviklede sig som forventelig, med 
super godt spil fra begge til stor fornø-
jelse for de mange tilskuere. Efter hver 
havde taget et sæt - 7-6/5-7 - blev match 
tiebreak´en vundet af HC med 10-4.
Igen en meget tæt og velspillet kamp i 
DS mellem Ketlina og Jane. De 2 spille-
re kender hinanden godt fra det næsten 
daglige spil på banerne. Derfor måtte 
finalisterne da også ud i en afgørende 
match tiebreak. Cifrene blev 5-7/6-2 og 
7-10 før Jane nok engang kunne gøre 
sit vanlige indhug i "præmieregnen" og 
mesterskabstitlerne.
I DS kat. 7 mødtes Karin (Sus) og Gitte i 
et opgør, der strakte sig over halvanden 
time, Der var mange lige partier, der 
kunne have ændret kampens endelige 
udfald, men det endte med, at Karin tog 
mesterskabet med cifrene 6-4/6-1.
4 velspillende herrer mødtes i HD kat. 
7. Preben/Kim og Christian/Jesper spil-
lede en meget seværdig kamp med fi-
nurlige bolde og til tider sikkert spil. En 
super god match, som endte med cifre-
ne 2-6/4-6 i Christian og Jesper´s favør.

Igen blev tilskuerne forkælet af en me-
get spændende og velspillet HD-kamp 
mellem Sten/Morten og Kenni/Simon. 
4 hårdtslående herrer, der gav hinan-
den en tæt "kamp til stregen" med de 
endelige cifre i 2 sæt - nemlig 7-5/ 6-4 - i 
Sten og Morten´s favør. Vi ser frem til 
revanchen.
I HD kat. 8 mødtes Anders/Per og Tho-
mas/Stig hinanden. Indbyrdes kender 
de hinandens spil med skruende, finur-
lige bolde, et godt blik for spillet og med 
en lettere skadet Stig kunne Anders og 
Per hjemtage titlen med cifrene 6-1/6-3.
DS-kampen kat. 5 var tæt på at blive 
aflyst grundet en skadet finalist. Turne-
ringsledelsen vurderede, at Stine kunne 
stille op i finalekampen mod Christina, 
hvilket Stine "var frisk på", og det blev 
da også en seværdig kamp, hvor Chri-
stina vandt med 7-6 / 6-0. Tak til Stine.
Tilskuerne til kampen i DD mellem Han-
ne/Jane og Ketlina/Liselotte havde vi 
med spænding set frem til. Der var "lagt 
i kakkelovnen" til de sejrsvante Hanne 
og Jane. Selv om de endelige cifre "ly-
ver lidt" var der ikke tale om en "walk 
over" for Ketlina og Liselotte, der vandt 
kampen med 6-3/6-1.
Dagens sidste kamp stod i MD mellem 
4 trætte spillere, der havde "været på" 
det meste af dagen - Jesper/Gitte og 
Karin/Per - bød på en spændende kamp, 
hvor sidstnævnte førte 1. sæt med 1-5, 
men blev alligevel hentet. Det endelige 
resultat blev 7-6/6-1 i Jesper og Gitte´s 
favør.
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TENNIS

Traditionen tro var der om aftenen på 
selve finaledagen fællesspisning. Over 
20 medlemmer var mødt frem til en 
opstartet grill, hyggeligt og socialt sam-
vær, hvor også den venskabelige "håne-
ret" blev luftet. Alle var enige om, at det 
havde været et godt klubmesterskab 
2020.

Bjarne Axelsesn
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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

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk


