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SVØMNING
Fredericia svømmeklub – en del af egif

Livredning er vigtigt for alle os der bor nær kyster og søer, ikke kun for at vi kan redde os 
selv, skulle uheldet være ude, men også for at vi kan hjælpe andre, der måtte komme i nød.
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MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

CYKLER 
til hele  

familien

alt i 
UDSTYR  
til bilen

  Noget for  
hele familien  
– far og mor, storesøster og lillebror ... og bilen ...

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.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 marts 2023” er 
torsdag den 16. marts – udkommer 3. april.

Øvrige deadlines 1. halvår 2023 er: 
16. apr. – 21. maj

Ret til ændringer forbeholdes 
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FREDERICIA SVØMMEKLUB – EN DEL AF EGIF

REMA 1000 AquaCamp
Hvis du har en rigtig vandhund der-
hjemme – så har vi en sjov vandaktivitet 
i Påske ferien. Tilmeld dit barn til Rema 
1000 AquaCamp I Erritsø Idrætscenter 
den 3.-5. april i tidsrummet 9.00-15.00.

På en Rema 100 AquaCamp bliver børn-
ene præsenteret for en masse sjove ak-
tiviteter i vand og på land, ligesom de 
får nye færdigheder og venskaber. 

Alle børn i alderen 7-12 år er velkomne – 
uanset om de går til svømning eller ej.
Alle deltagere får en taske med badehætte, 
svømmebriller, t-shirt og lidt snacks.

Du kan tilmelde dit barn på 
www.fredericia-svom.dk/aquacamp

SPONSORSTÆVNE 
Så er det igen tid til, at alle svømmere i 
konkurrenceafdelingen skal til det årlige 
sponsorstævne, hvor de skal svømme 
penge ind til svømmeklubben.

Stævnet foregår over 12 timer fra fre-
dag den 10. marts kl. 20.00 til lørdag 
den 11. marts kl. 8.00. På de 12 timer, 
skal svømmerne, på 3 gange 20 minutter, 
se hvor langt de kan svømme. 

Inden da er de rundt til forskellige virk-
somheder, familie og andre privat per-
soner, for at samle sponsorkontrakter 
ind. Når en sponsorkontrakt bliver ind-
gået har virksomheden eller privatper-
sonen taget stilling til hvor meget de vil 
donerer pr. svømmede meter svømmeren 
kan svømme.

GENERALFORSAMLING
HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! 

GENERALFORSAMLING
– Der afholdes generalforsamling d. 16. marts 2023.

Alle betalende medlemmer i klubben er velkomne, medlemmer under 
16 år må/kan repræsenteres af en forælder. Yderligere information vedr. 

general forsamlingen kan findes på klubbens hjemmeside 
www.fredericia-svom.dk

Vi mangler flere frivillige kræfter i både bestyrelsen og diverse udvalg, så 
mød endelig op på vores generalforsamling og lad dig vælge ind i enten 
bestyrrelsen eller et udvalg, så vi sammen kan sikre at vores svømmere 

fortsat får mulighed for at gå til verdens bedste sport.

SVØMNING
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Dato Arrangement Beliggenhed

10-03-23 Sponsorstævne, klubbens konkurrence-
svømmere svømmer penge ind Fredericia Idrætscenter

16-03-23 Generalforsamling Info følger

18-19 marts Regionsmesterskaber på langbane Odense

25-03-23 Begynderstævne 4 Vejle

26-03-23 Parasvøm Danmark, svømmestævne Erritsø Idrætscenter

01-04 april Danish open Bellahøj Svømmestadion

Påskeferien Aquacamp mandag til onsdag Erritsø Idrætscenter

BLAND SELV IDRÆT  
i Fredericia Kommune
Husk at du i ugerne 8-13 kan deltage i 
bland selv tilbuddet fra Fredericia kom-
mune, hvor du kan prøve forskellige 
idrætsgrene. I vores klub er det livred-
ningsholdet, som vi har valgt at have 
særlig fokus på. 

Livredning er vigtigt for alle os der bor 
nær kyster og søer, ikke kun for at vi kan 
redde os selv, skulle uheldet være ude, 

men også for at vi kan hjælpe andre, der 
måtte komme i nød.

Vi har de sejeste Livredder trænere 
i hele Danmark – de hedder Lasse og 
Mia – og hvis du er til action packed 
vandaktiviteter, så smut ind og få dig til-
meldt til livreding i de kommende uger.  
Det gør du her: 
www.letsgofredericia.dk

På bestyrelsens vegne
PR-udvalget.

SVØMNING

Sideløbende bliver der samlet sponsor-
gaver ind til Amerikansk lotteri. Lodderne 
sælges i år når der bliver afholdt Para-
stævne i Erritsø søndag den 26. marts.

Sidste år lykkedes det svømmeren at 
samle kr. 100.000 ind. De er blandt an-
det gået til at sende konkurrencesvøm-

merne til stævner til nedsat pris, samt 
social hygge på de forskellige hold.

Hvis du skulle have lyst til at sponsere 
en svømmer eller klubben generelt, kan 
du kontakte vores sponsorudvalg på 
sponsor@fredericia-svom.dk.

Aktivitetskalender

SENIOR 
WORKSHOP
Søndag den 5. februar holdt hele bestyr-
elsen sin årlige workshop. 

Her evaluerede og debatterede vi yder-
ligere tiltag til synlighed, rekruttering, 
fastholdelse og udvikling af vores unikke 
fællesskab og herlige rugbyklub. Det 
skete bl.a. som optakt til generalfor-
samlingen den 11. marts. Det var gode 
4 - 5 timer, hvor vi kom hele vejen rundt.

SIX NATIONS I KLUBHUSET
Fra første lørdag i februar har vi fulgt 
kampene fra den årlige, traditionsrige 
Six Nations turnering. Der er tale om 
Europas seks stærkeste landshold, der 
hvert år dyster i fem runder. Vi følger 

med på TV’et i vores klubhus, hvor der 
er høflig selvbetjening i bar og køkken. 

Fortrinsvist ældre medlemmer af vores 
klub har hidtil gjort brug af muligheden. 
Verdensranglistens nr. 1 Irland, og over-
raskelsen Skotland, lagde i februar stærkt 
ud med sejre i deres første to kampe. 

Det bliver interessant at følge, om Frankrig, 
Wales, England eller Italien kan fravriste 
dem den endelige sejr. Afgørelsen falder 
sikkert i sidste runde, som er lørdag den 
18. marts. Følg med på 
www.sixnationsrugby.com/2023-fixtures.

MOTIVU-LINK PÅ www.erritsoerugby.dk

I samarbejde med sportsportalen MOTIVU 
fik vi midt i februar lavet en tilføjelse til 
vores hjemmeside. Tilføjelsen består 
af billeder og links til en online-booking 
funktion. Derved kan alle interesserede, 
eller en af deres forældre, booke en 
prøvetræning hos os på vegne af deres 
barn / teenager. Tirsdag og torsdag for 
børn & unge. Mandag og onsdag for 
voksne.

Prøvetræningen består i, at vi via funk-
tionen på hjemmesiden kommer i direkte 
kontakt med dem, der ønsker at prøve 
rugby. Beskeden gives videre til vores 
trænere og/eller ledere, som så tager 
ekstra godt imod de nye interesserede i 
vores unikke sport og skønne fællesskab.

Det er vores håb, at det får en stor og 
positiv effekt. Kort sagt: Flere spillere i 
alle aldre.

RUGBY
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RUGBY

IRSK KONSULENT
I januar-nummeret af SPORT introduce-
rede vi Graham O’Riordan, 34 år. Sam-
men med sin kæreste Anine flyttede 
han i efteråret til Erritsø. Omkring års-
skiftet fandt han arbejde hos CJ A/S. 

Graham, der har arbejdet professionelt 
med rugby i både Wales og Skotland, 
er nu blevet ansat som konsulent hos 
os. Han skal blandt andet bistå alle vo-
res trænere og hjælpe med at skabe en 
rød tråd fra ungdomsrækkerne til vores 
seniortrup. Aftalen løber året ud. Med 
mulighed for forlængelse.

Det glæder os meget, at vi har fået en 
så stor kapacitet som Graham til vores 
rugbyklub. Også vores dygtige og ener-
giske trænere Steve Atkins, Morten 
Jørgensen, Kenneth Holm og Thor Lütje 
Hansen glæder sig til samarbejdet.

NYE SPILLERTRØJER
Vores næstformand og ungdomsan-
svarlige Jan ’Bubsi’ Nielsen har virkelig 
knoklet for at skaffe midler til nyt spille-
tøj til alle vores hold. Det er lykkedes. 
Og med sponsorers hjælp. Her ses 
trøje design på nye spillertrøjer og nye 
supportertrøjer. Mere herom i næste 
nummer af SPORT.

18-03-2022 Lørdag Træningskampe Erritsø CSR & ARK

15-04-2022 Lørdag 1. runde, 2. div. vest Erritsø RC Odense

13-05-2022 Lørdag 2. runde. 2. div. vest Aalborg/ 
Holstebro Erritsø

27-05-2022 Lørdag Pokal-semifinale Modstander og sted oplyses 
i 27. marts

03-06-2022 Lørdag 3. runde, 2. div. vest Erritsø Aarhus RK II

10-06-2022 Lørdag 4. runde, 2. div, vest Odder RK Erritsø

26-08-2022 Lørdag 5. runde, 2. div. vest Erritsø Aalborg/Holstebro

09-09-2022 Lørdag 6. runde, 2. div. vest Aarhus RK II Erritsø

07-10-2022 Lørdag 7. runde, 2. div. vest RC Odense Erritsø

14-10-2022 Lørdag 8. runde, 2. div. vest Erritsø Odder RK

21-10-2022 Lørdag Pokalturnering 
2023/2024, 1. runde  Lodtrækning i okt. 2023

Paul Erik

18. MARTS AFHOLDER VI STOR 
RUGBYDAG
Københavnske CSR og Århus Rugby-
klub gæster os til et par træningskampe 
på vores stadion. Også vores børn og 
unge spiller kampe samme dag på de 
øvrige rugbybaner. Vi glæder os til at be-
rette mere herom i næste nummer af 
SPORT.

Kampplan for førsteholdet i 2023 
(ret til ændringer forbeholdes)
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FODBOLD

EGIF Cup 2023
Over to weekender i januar har fodbold-
afdelingen afholdt det traditionsrige in-
dendørs stævne EGIF Cup. 

I år var der deltagerrekord med i alt 405 
tilmeldte hold. Det gav fuldt program 
lørdag og søndag fra 8-20. Der er tale 
om et bredde-stævne, hvor alle hold er 
garanteret 4 kampe. Inden de enkelte 
puljer startede, var der indløb med mas-
ser af lys og lyd, mens alle holdene blev 
præsenteret.

Stævnet var en fantastisk oplevelse for 
de mange deltagere. En stor tak skal 
lyde til alle de frivillige, for uden dem er 
det umuligt at afholde et stævne på den 
måde.

BOLD OG BEVÆGELSE  
hele livet i EGIF-Fodbold 
Gå-Fodbold  
for Kvinder og Mænd
I EGIF-Fodbold synes vi, at det er vig-
tigt, at der er plads til alle. Alle kan være 
med, og du behøver ikke have spillet 
fodbold før. 

Gå-fodbold er en langsommere variant 
af det traditionelle fodboldspil og hen-
vender sig til dig der gerne vil bevæge 
dig (uden det foregår i løb), have det 
sjovt og indgå i et fællesskab med de 
andre på holdet.

Har du tidligere spillet fodbold, men ikke 
kan mere evt. pga. fysiske skavanker, er 
Gå-fodbold også noget for dig.

Gå-Fodbold er for dig der ønsker:
At deltage i en sjov og skånsom spille-
form, og man kan sagtens være med, 
selvom man har små fysiske skavanker, 
livsstilssygdom og/eller begrænset kondi. 
En inkluderende aktivitet, hvor alle kan 
være med. 

Risikoen for skader er minimal.

Hvordan foregår det?
Aktiviteten forventes at tage omkring en 
time inkl. opvarmning, kamp, plus socialt 
samvær efter træningen vægtes højt. 

Hvert hold spiller med 3-5 spillere på banen 
ad gangen. 

Der spilles på mindre baner og mål og vi 
deltager ikke i turneringer.

Man kan spille Gå-fodbold både inden-
dørs og udendørs. 

Et sjovt holdspil, hvor det ikke er tilladt 
at løbe, skubbe og tackle.

Hvornår foregår det?
Opstart uge 15. Tidspunkt vil blive an-
nonceret på hjemmesiden, som er:  
www.egif-fodbold.dk

Mødested Banerne lige bag Erritsø 
Idrætscenter ved indgang 4, træningen 
foregår på Kunststofbanen.

Kom og prøv. Alle er velkommen.

Gå-Fodbold koordinator: 
Finn Pedersen, 29851470
finnpsen@youmail.dk

HERRESENIOR OPSTART
For første gang siden efterårets sidste tur-
neringskamp var seniorspillerne samlet 
igen til træning. En del afbud var løbet ind 
men det til trods var 22 mand samlet ved 
året første træning på kunstgræsbanen.

Et af målene for sæsonen er at vi igen 
får samlet spillere nok, så vi igen har 
mere end et seniorhold, som tilfældet 
var i efteråret. Ud fra fremmødet i dag 
samt afbud og tilsagn tyder det lovende. 
Men der er altid plads til flere spillere.

På trænersiden er det fortsat Michael 
Nordby og Allan Pedersen, der har 
første holdet. Vi har heldigvis også fået 
styr på trænerne til andetholdet, hvor vi 
med stor glæde kan præsentere Nicolai 
Aaquist og Søren Darling.

Karsten
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GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 18. marts i Erritsø 
Idrætscenter - Indmarch med alle 
hold kl. 10.00
Lørdag den 18. marts har vi igen fornø-
jelsen af at præsentere Gymnastikafde-
lingens årlige forårsopvisning i Erritsø 
Idrætscenter med vintersæsonens 
hold. Noget vi alle har set meget frem 
til. Vi håber, at rigtig mange vil komme 
og se holdenes flotte opvisninger.

Der er indmarch kl. 10.00, og det vil i 
år være ét gennemgående opvisnings-
program uden større pauser frem til ud-
march lidt over kl 13.

I løbet af dagen vil der ud over vore 
egne dygtige hold være gæstehold. Her 
glæder vi os til at byde velkommen til 
Ågård Efterskole og Højer Efterskole.

Desuden samler vi nogle af gymnastik-
afdelingens instruktører, som sammen 
giver en lille opvisning mest for sjov 
med ”Instruktørholdet”. Så glæd jer til 
et brag af en opvisningsdag.

Hele dagens program kan ses på vor 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk

Entré kun kr. 30,- for voksne over 16 år, 
børn gratis. (NB! Kun kontant betaling 
og mobilepay - ikke kort)

Husk også opvisning på lørdag 11. marts 
i DGI-Huset i Vejle, hvor EGIF også har 
hold med.

INSTRUKTØR 
ELLER HJÆLPETRÆNER
I Gymnastikafdelingen er der behov 
for mange trænere. Hvis det er noget 
for dig at være instruktør og lede eller 
hjælpe på et gymnastikhold eller hvis 
du kender nogle, der har lyst, så tøv ikke 
med at kontakte os. Find os på vores 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk

BØRNEFÆLLESTRÆNING
På den første søndag i februar var EGIF 
med til årets børnefællestræning sam-
men med de andre gymnastikforeninger 
i Fredericia.

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling afholder generalforsamling

Torsdag den 30. marts 2023 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. 

Der var i alt ca. 180 tilmeldte børn og godt 
30 instruktører/hjælpere til stede i BPI-
hallen fra de fem deltagende foreninger.

Årets tema var VM i gymnastik, så der 
var en masse sjov, leg og spring i 3 in-
tense timer med høj aktivitet. Børnene 

lærte også en fin lille dans som blev 
fremført til sidst for en større flok for-
ældre.

Tak for en megasjov dag og tak til vores 
hjælpere, der gjorde det til en fed oplev-
else for de godt 40 børn fra EGIF.

Lars L.
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EGIF Tennis & Padel er nu kommet 
godt i gang som helårsklub og som 
klub for både tennis og padel.

Da vi sluttede udendørssæsonen i ok-
tober 2022 var vi 282 udendørs tennis 
medlemmer - ny rekord i nyere tid. Til 
sammenligning var medlemstallet 146 
ultimo år 2014 og har været støt stigende 
siden - med udsving men med en tyde-
lig trend.

Da kalenderår 2022 sluttede var med-
lemstallet steget til 343, idet nye med-
lemmer med indendørs tennis og/eller 
indendørs padel var kommet til siden 
start af indendørs padel primo novem-
ber og start af indendørs tennis primo 
december. Vel at mærke er der tale om 
tilgang af nye personer som medlem-
mer, altså medlemmer som ikke i for-
vejen var udendørs tennismedlemmer i 
klubben.

Tilgangen af indendørs padel og/eller 
tennis medlemmer er fortsat efter nytår.

Vores klub, EGIF Tennis & Padel, har 
fået en ekstra vitamin-indsprøjtning i 
form af det nye Ketchercenter i EIC - 
vi har nu ketchersport på menuen året 
rundt i både tennis og padel. Det er 
er godt for klubbens aktivitetstilbud til 
medlemmerne, for medlemstallet og 
for klubbens økonomi.

PRISSTRUKTUR
Prisstrukturen i det nye EIC Ketchercenter 
er delt i 2 blokke, der fra politisk side 
er besluttet at skulle være nogenlunde 
lige store: 1) en blok af aktiviteter i for-
eningsregi, hvor foreningerne kan booke 
aktiviteter (træninger, turneringer, me-
sterskaber, klub arrangeret spil, mv.) til 
en fordelagtig banetime pris og 2) en 
blok til Play & Pay spil, som udbydes di-
rekte af EIC til slutkunderne individuelt 

EGIF TENNIS & PADEL

Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontingent

Line Dance Mandag  
kl. 18.30-20.00, 
EIC hal3

Mette V, 
Anette, 

20/3-5/6 
Uge 12-23, 
ekskl. 15,22

300,-
(10 gange)

Fællesholdet Tirsdag  
kl. 19.00-20.00, 
EIC hal 3

Gytha,
Poul Jakob

21/3-9/5 
Uge 12-19

200,-
(8 gange)

Fusions-
gymnastik
(max 15)

Onsdag  
kl. 16.45-18.15, 
Hannerup, v. 
F&F klubhus

Mette B 10/5-31/5 
Uge 19-22

120,-
(4 gange)

Yoga 
(max 28)

Onsdag  
kl. 18.00-19.00, 
EIC hal 3

Lene 22/3-24/5 
Uge 12-21

250,-
(10 gange)

Yoga for 
mænd 
(max 28)

Onsdag  
kl. 19.00-20.00, 
EIC hal 3

Lene 22/3-24/5 
Uge 12-21

250,-
(10 gange)

Floorball Torsdag  kl. 
20.00-21.30, 
EIC hal 2

Thomas, 
Anders

23/3-8/6 
Uge 12-23, ekskl. 
14,20

275,-
(10 gange)

Yoga 
(max 20)

Torsdag fra kl. 
15-16, EIC hal 3

Lotte N 27/4-29/6 
Uge 17-26, ekskl. 20

225,-
(9 gange)

Pilates
(max 20)

Torsdag fra kl. 
16-17, EIC hal 3

Lotte N 27/4-29/6 
Uge 17-26, ekskl. 20

225,-
(9 gange)

Svedbanken Torsdag
kl. 19.00-20.00, 
EIC hal 3

Lars J 23/3-25/5 
Uge 12-21, ekskl. 
13,14, 20

175,-
(7 gange)

Bemærk forskellige start- og slutdatoer efter vintersæsonen og uger uden træning 
pga. helligdage.

Tilmelding er åbnet og kan ske via vores on-line system på www.egif-gymnastik.dk 

SOMMERGYMNASTIK 2023
Her er programmet for vores sommerhold. Holdene er åbne for alle, bemærk dog 
at der er begrænsning på antal deltagere for nogle af holdene.

GYMNASTIK
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EGIF TENNIS & PADEL

til banetime priser der til enhver tid søges 
matchet til markedspriser.

Sidstnævnte blok 2 har vi som klub prin-
cipielt ikke noget med at gøre. Aktivite-
ter i den blok skal sammenlignes med, 
når en del af vore medlemmer, før vort 
lokale Ketchercenter åbnede, bookede 
tider individuelt til tennis og padel andre 
steder (Kolding, Vejle, etc.). Vi er dog 
som klub opmærksomme også på blok 
2 prisstrukturen og er i løbende dialog 
med EIC herom. Men det er altså EIC 
der sætter priserne her med løbende 
input fra mange gode kræfter - markedet 
og foreningernes respons. OG det er 
meget vigtigt at EIC får og fortsat har 
muligheden for at få en indtjening på 
Ketchercenter Pay & Play aktiviteter, 
således at EIC's samlede økonomi kan 
komme i plus og dermed gøre Ketcher-
centret økonomisk bæredygtigt på kort 
og længere sigt. 

Det er vi som foreninger også interesse-
ret i bliver opfyldt, for at sikre at de me-
get fine faciliteter i Ketchercentret kan 
bevares og udvikles også på længere 
sigt. Og det er sådant at det politiske lo-
kale system har besluttet det skal være 
(dvs. det har alle os vælgere besluttet). 
Husk i den forbindelse på at kommunen 
har investeret ca. 20 millioner kr. i det 
nye Ketchercenter af hensyn til glæde 
for det lokale idrætsliv for hele kommu-
nen og af hensyn til EIC's økonomi.

Blok 2 prisstrukturen er allerede blevet 
justeret på tennis efter input fra bl.a. os 
som klub - og naturligvis vil fremtiden 

byde på relevante yderligere prisjuste-
ringer fra EIC.

Mht. blok 1 prisstrukturen (forenings-
aktiviteterne) foreligger en politisk be-
slutning fra Byrådet om, at klubberne 
(idrætsforeningerne) kan booke aktiviteter 
hos EIC til en banetimepris på pt. 75 
kr. pr. kalender banetime til træninger, 
turneringer, mesterskaber, holdkampe, 
klubarrangeret åbent spil, mv.

Det benytter vi som klub os af i stor stil 
og vi har derfor på både padel og tennis 
booket mange hold dækkende behov for 
alle spilniveauer, aldersgrupper og køn.

Vi som klub har valgt en model med et 
fast mindre sæson indendørs medlems-
kontingent, som giver ret til helt fleksi-
belt for det enkelte indendørs medlem 
på padel og/eller tennis at booke sig ind 
på ugentlige hold til træning og klubar-
rangeret åbent spil til banetimepriser for 
medlemmet der dækker vores kostpris 
hos EIC, aflønning af trænere, brug af 
bolde og andet udstyr, administration, 
markedsføring, mv. Langt den største 
udgiftspost for os som klub er de 75 kr. 
pr. banetime, som vi skal betale til EIC 
for at kunne afholde vore klubaktiviteter.

Vi har investeret en del penge i en helt 
ny hjemmeside med indbygget plat-
form til bookinger og betalinger online 
via mobil, tablet og PC som nødvendig 
brugerservice til vore medlemmer. Og 
vi har brugt rigtig mange penge på at 
uddanne det nødvendige antal nye træ-
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nere til og nu samlet set meget større 
aktivitetsportefølje.

Vi er som klub rigtig glade for den store 
opbakning også til klubbens mange 
nye indendørs aktiviteter. Der er fortsat 
plads til flere der tilmelder sig vore in-
dendørs hold i padel og tennis.

Tusind tak til de mange frivillige i klub-
ben, der nu har øget deres frivillige bidrag 
som trænere eller andet til nu at om-
fatte hele året og dække 2 sportsgrene. 
Uden jer ingen klub.

Vi er som klub helt opmærksomme på, 
at for så vidt angår vores egne klub-
aktiviteter er der flere måder at skrue en 

prisstruktur sammen på, og det er nok 
helt sikkert at vi kommer til qua vore 
erfaringer at justere på vor prisstruktur 
henad vejen, men dog altid med det for 
øje, at klubben ikke må tabe penge på 
sine klubaktiviteter.

En sund klub er en klub, der evner og vil 
balancere sportslige hensyn med klub-
økonomi, aktivitetstilbud til medlem-
merne og med konkurrencedygtighed i 
markedet.

Og det er altid klubledelsens ansvar og 
mål, at det sker. Også i EGIF Tennis & 
Padel.

Hans Martin
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FOREDRAG
94 interesserede deltog til Per Skovsens 
foredrag om Fredericia fra 1650 og Erritsø 
fra landsby til forstad. Det var meget 
spændende at høre om, og flere havde 
spørgsmål efter foredraget.

Næste foredrag d. 14. marts er Kas-
pers Køreskole, som vil handle om 
færdsels- og parkeringsregler. Selvom 
pensionister er meget kloge på disse 
regler efter at have haft kørekort i 50-60 
år, kan vi måske lære lidt nyt. Tilmelding 
og betaling kontant eller mobile pay til 
bestyrelsen. Pris 80 kr. incl. en sand-
wich og en øl/vand.

GENERALFORSAMLING  
Aktive Seniorer har afholdt ordinær ge-
neralforsamling, her mødte rigtig mange 

op (det kunne mange afdelinger måske 
ønske). Der var genvalg til alle. 

Medlemsbetalingen blev sat op til 100 
kr. for hele året, det blev godkendt. Den 
har heller aldrig været ændret i 25 år. 

Der blev stillet forslag om Gå-fodbold, 
det vil vi prøve, når vi starter udendørs 
sæson.

PADELTENNIS
På grund af den store interesse for 
padel tennis, undersøger vi muligheden 
for at leje en bane mere. Til tværidræt 
om tirsdagen er vi nu mellem 100 og 
110 aktive hver gang.

SPIS SAMMEN
Her er altid mange deltagere. Vi fortsæt-
ter med arrangementet hele året, altså 
også når vi starter udendørs aktiviteter, 
det foregår i cafeen den sidste tirsdag i 
hver måned.

DILETTANT
Aktive Seniorer har stillet hjælpere til rå-
dighed til Dilettant, det er med til at give 
lidt indtægter. 

Bestyrelsen

EGIF AKTIVE SENIORER
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler 

Škoda Kodiaq  Škoda Octavia  

Škoda Kamiq  

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B - 7000 Fredericia - Telefon 75 92 42 44 - www.fredericia-autoservice.dk 

Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

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

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk


