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FODBOLD

DAMERNES LANDSKAMP MOD 
KROATIEN
D. 30/8 spillede damerne landskamp i 
Viborg mod Kroatien og det blev der la-
vet en tur ud af for pigerne på U8-U10. 
Vi endte med at være 18 afsted for at 
støtte vores piger i rejsen mod VM. Alle 
pigerne havde en fest og synes det var 
fantastisk at se kampen live. 
Der blev heppet, sunget og råbt i vilden 
sky og er ret sikker på vi havde nogle 
hæse piger med os hjem igen. Et par 

af pigerne havde lavet et banner som 
blev hængt for at støtte mere op om 
damerne.
Alt i alt hyggede både piger og forældre 
sig meget og det er helt sikkert ikke sid-
ste gang vi laver sådan et arrangement. 
Det giver et helt andet sammenhold 
mellem pigerne uden for banen. Træner 
og holdledere siger tak til de forældre 
som tog med og hyggede med pigerne.

FÆLLES TRÆNING
Onsdag d. 5/9-18 var banerne ved klub-
lokalet fyldt med en masse glade piger 
i alderen 7-9 år. 
I samarbejde med Fredericia KF var ar-
rangeret fælles træning for U8-U10 pi-
gerne rundt om i Fredericias klubber.
Der mødte 22 friske piger op fordelt 
på Erritsø GIF, Trelde og BPI, vi havde 
besøg af 3 piger fra U15 ved Fredericia 
KF, der var derfor lagt op til nogle sjove 
timer i fodboldens tegn.
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Fra start af var alle piger klar til hvad træ-
ner Michael Hebsgaard havde planlagt 
og med trænerne fra Trelde og BPI på 
de forskellige stationer gik træningen i 
gang. Det var uden tvivl sjovt at spille 
med andre end dem man til daglig træ-
ner med. Træningen blev sluttet af med 
kamp, hvor pigerne blev blandet godt så 
de ikke spillede med dem de plejer.
Der var besøg af en journalist fra Frede-
ricia Avisen som gik rundt og tog bille-
der til en artikel som kan læses på deres 
hjemmeside.
Fra Fredericia KF havde Tina Aabo sør-
get for lidt lækkert til pigerne efterføl-
gende, som venligst var sponsoreret af 
Føtex Vest. Dette var den første fælles 
træning for pigerne og planen er vi på 
sigt jævnligt vil have fælles træninger og 
klubberne skiftes til at holde det. 
Vi er allerede i gang med at planlægge 
den næste som nok vil foregå i Trelde 
- dato og sted vil blive meddelt på de 
respektive Facebook sider.
Vi i EGIF trænerstaben for pigerne siger 
tak for en skøn første træning og glæ-
der os til næste fælles træning

U6-U7 PIGER
Til stor glæde for U6-U7 træneren er der 
kommet rigtig godt gang i de små piger. 
Jeg har efterhånden 16-20 skønne og 
fodbold glade piger som elsker at lære 
nye ting. Der er stor udvikling i dem og 
det er dejligt at få ros fra andre træne-
re til stævner, som kan se der er sket 
noget siden sidst. Seneste stævne var 
i KFUM som var et kæmpe hit for pi-
gerne og de var meget stolte af deres 
pokaler - næste store arrangement er 
Safari Cup d. 23/9 som pigerne glæder 
sig meget til. Jeg er så heldig at have 
to søde unge piger som kommer og 
hjælper med træningen om tirsdagen, 
pigerne er vilde med dem og det hjæl-

U6 piger

U7 piger
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per mig godt. Jeg vil gerne sige stor tak 
til forældrene som også gerne stiller sig 
op og hjælper mig med træningen. Bæ-
rer over med træneren når hun er lidt 
små forvirret og støtter så godt op om 
deres dejlige piger.

Husk der er altid plads til flere piger på 
holdet så kom endelig og prøv det af. Vi 
træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 17-
18.10 på banerne ved klub lokalet. 

Anita Hebsgaard.

NYT TØJ
EGIF’S U15 DRENGE 1 
EGIF’s U15 drenge kæmper for at kva-
lificere sig til forårets liga 3, i nyt spil-
letøj. Der skal lyde en stor tak til KPS og 

Hartmanns. 
EGIF’S U10 DRENGE 
U10 Drengene har været heldige at få 
sponsoreret super flotte træningsdrag-
ter fra DanZafe og Monjasa. Tusind tak 
til vores sponsorer.

Carsten Kyndal

SENIOR 
DEBUT PÅ LANDSHOLDET
Tidligere EGIF-spiller debuterede på 
landsholdet. 
I starten af september spillede det dan-
ske herrelandshold mod Slovakiet, hvor 
Danmark grundet landsholdskonflik-
ten stillede op med i alt 17 debutanter. 
Blandt disse var den tidligere Erritsø-
spiller Christoffer Haagh.
Trods et nederlag på 3-0 stod Christof-
fer en rigtig god kamp og reddede i flere 
situationer det danske hold fra et endnu 
større nederlag. Den danske keeper vi-
ste flere gange en imponerende styrke 

U10 Drenge

U10 Drenge

U15 Drenge
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i mand mod mand duellerne og han kan 
nu med stolthed tænke tilbage på de-
buten.
Landsholdsfodbold er som sådan ikke 
fremmed for Christoffer Haagh, som 
normalt passer målet for det danske 
futsal landshold. Når det ikke er tid til at 
spille inde, passes målet i Jægersborg 
Boldklub, som til daglig frister en tilvæ-
relse i serie 1 på Sjælland.
Som ungdomsspiller passede Christof-
fer målet for klubbens drengehold in-
den turen som drengespiller gik videre 
til Vejle/Bredballe. Her spillede han sig 
blandt andet på unionsholdet, som in-
deholdt flere senere superligaspillere. 

Stort tillykke til Christoffer med debuten 
på landsholdet.

Karsten Pedersen

EGIF FODBOLD PÅ TUR
Hinnerup Cup blev stedet hvor Erritsø 
tog på fælles tur. Der var 4 Erritsøhold 
- U10 piger, 2 U10 drenge og et U14 
drenge. Alle blev indkvarteret sammen 
hvilket gav rig mulighed for at dyrke den 
sociale del af fodboldlivet i den fælles 
Erritsø lejr.
Stævnet startede fredag aften med 
straffespark konkurrence for de delta-
gende hold. 
U14 drengene røg desværre ud allerede 
i første runde. 
U10 pigerne kunne indtage podiet og 
tage pokaler med derfra. Seje piger
Begge U10 drenge hold gik hele vejen 
og mødtes i en nervepirrende finale. 
EGIF1 vandt. 
Lørdag morgen var der indmarch og i 
samarbejde med vores trofaste spon-
sor, Monjasa, var alle vores 35 spillere 
iklædt flotte bluser fra PUMA. 
Lørdag startede kampene for alle hol-
dene. 

U14
U14 drenges pulje var et mix af U14 
og U15 hold. De var således oppe mod 
nogle store drenge som de selv udtalte 
det efter kampene men humøret var 
i top trods et par nederlag. Søndagen 
startede de med en 1-0 sejr mod Spjald. 
Det var den direkte kamp om 4. pladsen 
i puljen. Sejren betød at de skulle spille 
om 5.-8. pladsen. Efter en kamp med 
brændt straffe, 5 minutters udvisning, 
direkte rødt. Endte kampen 0-0 i ordi-
nær spilletid. Dermed skulle kampen 
afgøres på straffespark – Erritsø vandt 

6



FODBOLD

og var klar til at spille om 5. Pladsen. 
Det blev en tæt kamp der desværre 
blev tabt 2 – 1. Status blev derfor en flot 
6. plads mod meget vanskelige mod-
standere som i de fleste kampe var et 
år ældre.

U10
U10 drenge og piger spillede på baner 
lige ved siden af hinanden og der blev 
oprettet en fælles base med pavillon, 
stole og hygge. Der var rigtig god for-
ældreopbakning trods afstanden og 
begge dage var der en super stemning. 

U10 piger
U10 piger spillede rigtig fin fodbold og 
fik på førstedagen pladen fuld med en 
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tabt, en uafgjort og en vundet. Efter en 
tur i svømmehal, med efterfølgende 
hygge i Erritsø-lejren, kunne de gå sig 
seng og gøre klar til B-slutspillet dagen 
efter. Her var der ingen slinger i valsen. 
De vandt 3 kampe i træk og kunne med 
en samlet målscore 9-1 løfte pokalen 
som vinder af slutspillet. 

U10 drenge
Hos U10 drengene blev A og B puljerne 
slået sammen pga. afbud i sidste øje-
blik. På førstedagen spillede begge hold 
super flot fodbold. Et hold vandt deres 
pulje som ubesejrede og kunne gøre 
klar til finaleslutspillet dagen efter. Det 
andet hold endte lidt uheldigt som 3’er 
med samme point som nr. 2 og kunne 
så gøre klar til B-slutspillet dagen efter. 

Alle spillere vågnede friske og leverede 
nærmest forbilledligt spil - begge hold 
vandt alle kampe. B-slutspillet blev vun-
der efter to sejre på 2-0 og 3-0. Holdet 
i finaleslutspillet mødte i semifinalen 
VRI1 og det var en nervepirrende affære 
der heldigvis blev vundet 1-0. Dermed 
ventede finalen mod hjemmeholdet 
HOG1. I puljespillet havde vi tæsket 
dem 4-1 - mon vi kunne gøre det igen? 
Allerede i første minut kom vi foran 1-0 
og ret hurtig blev det også til 2-0 og 
derfra gik det bare derudaf. 4-0 endte 
kampen og dermed vandt Erritsø begge 
slutspil og blev samlede vindere af U10 
rækken til Hinnerup 2018. 
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN  medlem af D B U 
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif-fodbold.dk 
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

 

 
 

 
STØVLESPILLET  

      
VINDERE  Juli 2018   August 2018 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 83 Søren Hansen  18 Inge B. Pedersen 
Kr.  200,00 24 Tove Poulsen  57 Jytte Gondermann 
Kr.  100,00 3 Hanne Brich Hansen  62 Flemming Toft 12
Kr.  100,00 52 -  38 - 82
Kr.  100,00 84 -  77 - 
Kr.  100,00 91 Kim Toft Jensen  30 Anagrethe Berdiin 
Kr.  100,00 1 Dagny Andersen  45 Flemming Nielsen 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 154 Morten Iversen  173 - 
Kr.  200,00 183 -  135 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 150 Victor Andersen  111 - 
Kr.  100,00 175 Else Marie Pedersen  107 - 
Kr.  100,00 163 -  120 Sonja Andersen 
Kr.  100,00 129 Dagny Andersen  144 Søren Mikkelsen 
Kr.  100,00 188 -  134 John Andersen 
      
      

 
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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TIVOLI CUP
I den netop overståede Tivoli Cup som 
blev afholdt i Aarhus d. 14-16. septem-
ber, havde vi tre hold med. Bestyrelsen 
og trænere ønsker deltagerne til lykke 
med de fine resultater. Nedenfor er et 
par indlæg fra to af spillerne som deltog 
i cuppen.

U14-DRENGE
EGIF’s U14 drenge har sammen med 
U10 pigerne og U14 pigerne i week-
enden den 14-16. september været til 
Tivoli Cup Friheden i Århus. Her var der 
107 deltagende drenge- og pigehold 
fordelt på forskellige årgange.

Vi er 8 drenge i alderen 12 – 14 år, som 
elsker at spille håndbold. Vi drog af sted 
mod Århus fredag aften. I Århus blev vi 
indkvarteret på Ellevangsskolen. Efter 
vi havde fået pakket ud, gik vi rundt på 
skolen og tjekkede stedet ud. Dagen ef-
ter startede stævnet for alvor. Vi havde 
4 kampe fordelt med to om lørdagen og 
to om søndagen. Lørdag eftermiddag 
og aften var alle deltagere inviteret i Ti-
voli Friheden inkl. turpas…

Stævnet var en stor læring for os dren-
ge, men resultaterne var måske ikke de 
bedste, men det var dælme også nogle 
halvvoksne mænd vi var oppe imod.
Jeg synes det er megafedt at spille 

håndbold i EGIF, hvor der er et rigtig godt 
fællesskab på tværs af holdene. Til vores 
hold, kunne vi dog godt bruge et par ud-
skiftere mere, så hvis der er nogen der 
kunne have lyst til at være med på hol-
det, håber vi at I dukker op.

Nikolai, U14.

U10-PIGER
Vi var også til Tivoli Cup i weekenden. 
Det var mega fedt. Vi havde dispensati-
on og havde 2 U12 piger med. Det var jo 
i foråret vi meldte os til, og der vidste vi 
ikke om der kom et U12 pigehold, men 
det har vi heldigvis nu. Da vi ankom fre-
dag aften var nogle piger i svømmehal-
len. Mange mennesker men sjovt. 
Vi hyggede til sent med spil, leg bold 
og slik. Men omkring kl. 11 fik vi at vide 
at vi skulle børste tænder og i seng. 
Vi skulle spille 2 kampe lørdag. Op kl. 
6.50. Lækkert morgenbord med pålægs-
chokolade og kæmpe madpakkebord. 
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Vi vandt 15 - 0 og det var virkelig mega 
sejt at prøve at vinde så stort. Vi har selv 
tabt så mange kampe sidste år. Så det var 
så fedt at være så flyvende. Den næste 
kamp vandt vi 20 - 1. Det var også su-
per fint. Men det tager lidt af glæden at 
huske på hvordan det er at tabe sådan. 
Så træneren tog på et tidspunkt en spil-
ler af banen og det var fair. U14 pigerne 
havde også vundet begge deres kampe, 
og der var vildt glæde på skolen hvor vi 
skulle sove. Så skulle vi i Tivoli Friheden. 
Det var spændende at være afsted alle 
sammen. Vi skulle spise på restaurant kl. 
17. Fri leg bagefter. Vi skulle gå sammen 
med 4 på hvert hold. Det var så fedt at 
prøve. Da vi kom hjem, legede vi lidt og 
kom igen meget sent i seng. 
Søndag skulle vi også op omkring kl. 7. 
3 kampe skulle vi spille, og en ekstra 
kamp, hvis vi kom i finalen. 
Vore forældre startede med at køre U14 
drengene til Brabrand. 
Og så kørte nogle hen og så U14 pi-
gerne spille. De vandt 9-8 og det var så 
spændende en kamp. U14-pigerne fik 
sølv senere. Stort til lykke.
Så kørte U10-forældrene hen til den hal 
vi selv skulle spille i. Ind at lure lidt på de 

andre hold. Og så startede det ellers. Vi 
vandt. Den første. Og den anden kamp, 
og derfor skulle vi spille en tredje kamp. 
Uh – det var så spændende. Vi vandt. 
Nogle forældre havde tårer i øjnene. 
Nogle forældre bandede højt af dom-
meren. Det var mega spændende. Og 
så var vi jo i kamp om 1. og 2. pladsen. 
Puha. Vi skulle vente ca. en time. Fik 
slappet af i benene. Vi var lidt trætte og 
enkelte sov lidt. Vi så nogle andre spille i 
en fed hal. Og så startede det ellers. De 
andre kom foran fra start. Så indhente-
de vi dem. Sådan gik det hele kampen. 
Nogle gange førte vi med et mål. Nogle 
gange gjorde de. Men. Jubiii vi vandt. 
10 – 9. Det var en fed og spændende 
kamp. Vi fik guldmedaljer om halsen og 
en kæmpe pokal. Yes. 

Laura og Pia, U10
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SÆSONSTARTEN I GYMNASTIK
Sæsonen 2018-2019 i Gymnastikafde-
lingen startede i uge 36 og er således 
godt i gang med generelt fint frem-
møde og engagerede gymnaster og 
trænere. I skrivende stund er vi oppe på 
613 tilmeldte.
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 
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.

Vi vil gerne fremhæve det nye tiltag 
Yoga for mænd med styrke og afspæn-
ding tilsat mandehørm. 

Desuden er der siden det trykte pro-
gram blev lavet, kommet instruktører 
på Power Girls for piger i 3.-5. klasse, 
de elsker rytmisk gymnastik, danse til 
god musik og have det sjovt med an-
dre gymnastikglade piger. De træner på 
Højmosen mandage kl 17-18.

For at foretage tilmelding skal du på 
vor hjemmeside www.egif-gymnastik.
dk gå til siden med Online Tilmelding, 
klikke på det ønskede hold på listen og 
efterfølgende klikke på knappen “Til-
meld”. I den forbindelse vil vi lige minde 
dem, der endnu ikke har fået tilmeldt 
sig, om at få sig tilmeldt. Det er selv-
følgelig i orden 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. De fleste af 
disse hold er desværre allerede fyldt 
eller næsten 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 
programmet er nu engang det, der er 
praktisk muligt mht. instruktører og hal-
tider. 

DGI DRENGE WORKSHOP ”10.000 
drenge på 10 dage”
EGIF gymnastik var tirsdag den 28. 
august med til at gennemføre en kam-
pagne for at få flere drenge til gymna-
stik. I et samarbejde mellem gymna-
stikafdelingen, DGI og skoleafd. på 
Højmosen og Krogsager blev der der 
i skoletiden arrangeret workshop for 
drenge-årgangene fra 2. op til 6. klasse. 
DGI kom med nogle super spændstige 
instruktører (der har deltaget på både 
Verdensholdet og FaceOFF-hold), som 
fik engageret en masse drenge. De 
havde en kæmpe stor kvadratisk luft-
bane med. Lidt lige som 4 air tracks ved 

12



GYMNASTIK

siden af hinanden - bare ud i et. Og den 
var meget populært for alle drenge at 
hoppe rundt på.

Ideen med disse workshops, som fore-
gik over hele landet i uge 34 og 35, var 
at vise en masse drenge, hvad spring-

gymnastik også kan være. Og samtidig 
inspirere skolens lærere (og gymnastik-
afdelingens instruktører) til, hvad man 
også kan lave i en idrætstime. Kampag-
nen skulle samle 10.000 drenge over 10 
dage. Og i Erritsø bidrog vi i stor stil til 
at nå målet. I løbet af 5 timer var der 
omkring 275-300 drenge forbi gymna-
stiksalen på Højmosen. Det var en su-
per dag med høj aktivitet. Billederne 
taler for sig selv.
Tak til Erritsø Fællesskole og DGI for 
et super samarbejde med vores lokale 
gymnastikafdeling om denne event.

Lars Lærkedahl
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2018 KLUBMESTRENE FUNDET
Lørdag den 8. sept. afholdt EGIF Tennis 
sit årlige klubmesterskab med program-
sat starttid kl. 10.00. 
Som altid kan vejret være en ubekendt 
faktor på denne årstid, og det var et lidt 
bekymrende syn med baner, der stod 

under vand, som mødte os lørdag mor-
gen. Vejrudsigten var ikke så lovende. 
Først omkring kl. 12 kunne vi være sikre 
på, at regnen ville holde op. Men ved 
10.30-tiden viste der sig en bedring, 
og baneteam, fremmødte spillere og 
tilskuere gik straks i gang med at feje, 
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skubbe og svuppe vand væk fra de 4 ba-
ner. Lykkeligt standsede det også med 
at regne. Kl. 11.15 var 1. bane klar og 
man gik straks i gang med spillet. Hur-
tigt herefter kom der også gang i spillet 
på de andre baner takket være et hurtigt 
og hårdtarbejdende team.
Indledende kampe begyndte den 4. 
august, så finaledagen havde været 5 
uger undervejs, og alt i alt var der spillet 
næsten 60 kampe. 
13 finalekampe blev afviklet med stor 
intensitet, flotte præstationer, kampe, 
der lige pludseligt, og helt uforudsige-
ligt vendte under stor årvågenhed fra 
mange fremmødte og engagerede til-
skuere.

På terrassen kom grillen i arbejde, hvor 
den værste sult kunne blive stillet, lige-
som der var mulighed for at læske halsen.

Det blev en fantastisk god dag, selvom 
opstarten var bekymrende. 
Stor tak til alle, der gav en hjælpende 
hånd i nødens stund og stort tillykke til 
alle Klubmestrene 2018.

Resultaterne af de 13 finalekampe, hvor 
rækkerne var inddelt efter alder og spil-
niveau, endte således:
•  DS: Louise Bergstedt over Ketlina 

Pedersen med 0-6, 7-6 og 10-8 
(matchtiebreak)

•  HS drenge: Marcus Rasmussen over 
Jacub Janowski med 6-4 og 6-1

•  HS (let øvede): Lars Bøgstrup over 
Steffen Larsen med 6-2 og 6-0

•  HS (ikke JTU-spillere): Christian 
Thrane over Daniel Larsen med 6-2 
og 6-3

•  HS (o. 60 år): Arne Facius over Jens 
Hansen med 6-4 og 7-5

•  HD (let øvede): Lars Thorup/Lars 
Bøgstrup over Steffen Larsen/Kasper 
Røssell med 7-5 og 6-1

•  DD (turn. spillere): Hanne Baxter/
Jane Kjær Skarnvad over Karin Han-
sen/Carina Bergstedt med 7-5 og 6-4

•  HD (ikke JTU-spillere): Kim Borg/Pre-
ben Lyngsø over Finn Larsen/Per le 
Dous med 6-2 og 6-4

•  HD (række K5): Søren Clausen/
Emil Wiberg over Patrik og August 
Boklund med: 6-2 og 7-5

•  MD (ikke JTU-spillere): Karin og Erik 
Hansen over Annette Kjær/Jens 
Jørn Hunderup med 7-5, 3-6 og 10-4 
(matchtiebreak)

•  HS (turn. spillere): Hans Chr. Hansen 
over Jesper Walsted med 6-2 og 6-1

•  MD (turn. spillere): Jane Kjær Skarn-
vad/Thomas Hytting over Hanne 
Baxter/Chr. Arenbrandt med 6-3 og 6-2

•  HD (turn. spillere): Sten Rasmussen/
Morten Nielsen over Niels Nielsen/
Richard Hansen med 5-7, 6-2 og 
10-2(matchtiebreak)

Bjarne Axelsen
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RUGBY

REKLAMERE FOR RUGBY
At reklamere for en sport som rugby, 
som på nogen punkter stadig er ukendt, 
er utrolig svært og kræver stor tålmodig-
hed og masser af ildsjæle, som træder 
til når der er brug for det. En pioner som 
ham på forsiden, Theis Arvad Meier er 
med til at bringe rugbysporten frem via 
de lokale aviser og digitale medier til 
nye interesserede personer.En ny ver-
sion som Erritsø Rugbyklub er ved at 
udsprede i lokalområdet er, hvor diverse 
skoler og intuitioner søger ny input til de-
res idrætstimer, og benytter sig af vores 
tilbud. 

UNGDOM
U-14 holdet er flagskibet i år. Ved stæv-
net i Rugbyklubben Speed formåede 
holdet på ny at komme i finalen, hvor 
de spillede mod Frederiksberg. Holdet 
tabte, men ligger på en fornem anden 
plads i turneringen.De øvrige hold klarer 
sig på det jævne, og er meget opsatte 
på at bidrage til gode resultater. Erritsø 
har til dato stadig spillere i alderen U-8 
til U-18. Det er vi utrolig stolte over.

SENIOR 
SÆSONENS FØRSTE LIGASEJR
Ti måneder. Så længe skulle der gå, før 
det lykkedes vores hårdt kæmpende 
førstehold i landets øverste rugbyliga at 
bryde stimen.. Det skete lørdag den 15. 
september, hvor gutterne kæmpede sig 
til en fortjent hjemmesejr. Den blev på 
31 – 22 efter pauseføring på hele 26 – 
5. Modstanderen var traditionsklubben 
Aalborg Rugbyklub Lynet. Vores hold 

spillede og kæmpede, så det var en fryd 
at overvære fra sidelinjen. Med sejren 
ligger vi i skrivende stund stadig sidst 
af de seks hold i 1. division, landets 
øverste rugbyliga. Men vi har nu kun 
ét point op til Aalborg. Med tre kampe 
igen inden vinterpausen er vores mulig-
heder for at kravle opad i tabellen derfor 
stadig til stede.I kampen mod Aalborg 
spillede vores nye engelske spilfordeler 
og flyhalf, Alistar, sin kun anden kamp 
for EGIF. Trods sine kun 25 år har han 
en veludviklet spilforståelse. Han har 
desuden bragt den variation ind i vores 
angreb, vi længe har søgt efter. Sam-
tidig har hans ankomst på holdet gjort 
det muligt for vores holdkaptajn, Thor, 
at rykke længere ud i angreb- og for-
svarskæden. I gennem hele kampen 
den 15. september kæmpede de nord-
jyske gæster fornemt og gav aldrig op. 
Også af den grund blev det en seværdig 
rugbykamp. Før pausen scorede vores 
hurtige højre wing Alexander Hansen to 
gange, imens indercenter George Mel-
gaard og Alistar hver scorede én gang. 
Efter pausen, og en tidlig reducering, fra 
gæsternes side fandt vores ene flanker, 
franske Gilles Boué, et hul og øgede til 
29 – 10. Vores to sidste points i kampen 
sparkede fullback og topscorer Jens Vis-
sing sikkert over. Ved stillingen 31 – 10 
og tyve minutter igen tog gutterne dog 
lidt for let på sagen. Blandt de mange 
positive aspekter i kampen var, at alle 
EGIF’ere tacklede hårdt og konsekvent. 
Blandt vores forwards var Rune Rytter 
Larsen i særklasse sit holds bedste.
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SYV OLDBOYS I SENIORTRUPPEN
Som beskrevet i sidste nummer af 
SPORT mistede vi i sommerens løb 
desværre en håndfuld stærke spillere. 
Derfor er syv af vores oldboys trådt ind i 
seniortruppen for at støtte førsteholdet 
i resten af sæsonen. De syv ”gamle” 
kæmper er Steen Kristensen, Henrik 
”Fjuter” Jørgensen, Brian Jochumsen, 
Thomas Arvad Meier, holdleder Michael 
Axø, samt de to tidligere trænere Mi-
chael Klæsøe og Jan ”Bubsi” Nielsen. 
Jens ”Ond” Andersen er med sine 
46 år i sagens natur for længst blevet 
oldboys-spiller. Men i modsætning til de 
ovennævnte syv oldboys er Jens stadig 
en naturlig del af førsteholdstruppen. 
Det skyldes både hans enestående fy-
sisk og hans fortsatte lyst til rugby på 
eliteniveau. Hans værdi for holdet er 
derfor enorm. Og så spiller han som 
forward altid op til sit bedste. Kampen 
mod Aalborg den 15. september var 
endnu et bevis for dette.

10-a-side rugby – et nyt tilbud
Normalt spilles rugby med 15 spillere 
for hvert hold på banen ad gangen. Det 
gælder fx i den hjemlige 1. division, 
hvor vi fra EGIF er én af de seks klub-
ber. 15-mands rugby kræver dog relativt 
mange spillere i en trup set over en hel 
sæson. Stadig flere rugbyklubber vest 
for Storebælt har vanskeligt ved at stille 
med fuldt hold til alle kampe i sæso-
nen. Derfor introducerer Dansk Rugby 
Union, DRU, den 13. oktober et stæv-
ne, hvor de deltagende klubber kun skal 
stille med 10 mand hver, plus reserver.

Denne 10-mands turnering, som afvik-
les i Holstebro, spilles endvidere på en 
reduceret banestørrelse, ca. 60 meter 
bred og 70 meter lang. DRU har fået 
positivt tilsagn fra alle klubber vest for 
Storebælt. Som ses af nedenstående 
oversigt, er der kun to klubfællesskaber. 
De resterende klubber stiller med egne 
hold, inkl. os fra EGIF. Klubberne i dette 
10-a-side stævne bliver, i alfabetisk ræk-
kefølge:
1. Aalborg RK Lynet, 2. Aarhus RK,
3. Erritsø GIF, 4.  Esbjerg RK,
5.  Grenå RK / Randers RC / Silkeborg RK
6. Holstebro RK, 
7. Lindø RUFC / Odense RC, 8. Odder RK

POKALKAMP
I skrivende stund har vi endnu tre liga-
kampe tilbage i 1. division. Lørdag den 
22. september møder vi ude de rege-
rende mestre, Aarhus RK. I oktober mø-
der vi først københavnske CSR/Nanok 
ude, samt til slut det absolutte tophold 
Frederiksberg RK hjemme. Disse to 
kampe bliver hårde, men interessante. 
For begge klubbers hold er spækket 
med dygtige rugbyspillere, der til den 
tid er inde i den afgørende fase om DM-
guldet. Sæsonen 2018 slutter af med 
pokalkamp lørdag den 10. november. 
Her er vores modstander og spilleste-
det endnu ukendt. 

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

Paul Erik Jensen
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SJOV LØRDAG 
AFHOLDES IGEN

 Lørdag den 17. november 2018 
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.

Vi har nu ændret i programmet, således at 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
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SVØMNING

SVØMMESKOLEN
Så er svømmeskolesæsonen skudt 
godt i gang. Der er masser af nye børn 
i vores svømmeskole og kun enkelte 
pladser tilbage på udvalgte hold. Find 
oversigten over hold på vores hjemme-
side. Vigtige datoer for svømmeskolen 
i denne sæson - Stævnekalender for 
svømmeskolen resten af 2018 / 19:
Mandag 29. oktober 2018: Begynder 
stævne 17.20
Torsdag den 3. januar 2019: Aqua-event
Mandag den 25. marts 2019: Begynder-
stævne 17.20

KONKURRENCEAFDELINGEN
I konkurrenceafdelingen har man været 
i gang med den nye sæson siden star-
ten af august måned. Man har allerede 
været afsted til et enkelt lokalt fredags-
stævne i FIC hvor Delfinen (Strib), Delta 
(Fredericia) og Erritsø Svømmeklub del-
tog. Lige nu er der fokus på de kom-
mende efterårsstævner og svømmerne 
ligger typisk i tung træning.

ÅRGANGSSTÆVNE
I weekenden 15-16. september var 
klubbens årgangssvømmere til holds-
tævne i FIC, hvor der både var traditio-
nelle og alternative løb. Der kom mange 
flotte resultater og erfaringer med hjem 
i svømmetaskerne.
Det var et supersjovt stævne og til ind-
marchen skulle hver klub vælge et tema. 
Erritsø svømmerne havde valgt 80’erne 
som tema og de var superflotte.

VESTDANSKE JUNIOR/SENIORME-
STERSKABER
I weekenden den 5.-7. oktober delta-
ger klubbens Junior & Senior svøm-
mere ved vestdanske mesterskaber i 
Vejle. Her er det tid til at indvie Vejles 
nye svømmestadion og forhåbentlig 
vil denne hal bringe mange gode tider 
med hjem til Erritsø.

SYD CUP
Senere i oktober deltager klubbens 
konkurrencehold også i Syd Cup (Ha-
derslev)

Morten Thy Asmussen
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AKTIV TIRSDAG-SENIORSPORT

AFSLUTNING PÅ SOMMERAKTIVI-
TETERNE
Den sidste tirsdag i august afholdt vi af-
slutning for krolf- og petanquespillerne 
samt for deltagerne i naturfitness.
Ca. 50-60 medlemmer deltog i den 
fælles frokost, hvor alle deltagere selv 
havde mad med samt drikkevarer. Som-
meren har været med os med varme og 
solskin, så lidt ”trist” at skulle ind i hal-
lerne igen.

REJSEN TIL HOLLAND
Den 13. august drog 38 deltagere af-
sted til Holland. Der var store forvent-
ninger til turen, og man må sige, at alle 
forventninger blev indfriet. Der er man-
ge kanaler i Holland og vi skulle besøge 
Hollands Venedig, nemlig Giethorn. En 
stor oplevelse med de mange charme-
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AKTIV TIRSDAG-SENIORSPORT

rende stræder og 176 historiske broer. 
Vi besøgte også byen Enkhuizen, hvor 
det store friluftsmuseum har til huse 
Den sidste dag besøgte vi Hollands ho-
vedstad Amsterdam, hvor vi havde nog-
le timer på egen hånd. En fantastisk by, 

hvor alverdens mennesker mødes – et 
rigtig monopol for turister. På hjemturen 
fejrede vi et fødselsdagsbarn – nemlig 
Inger Sørensen – som i dagens anled-
ning gav en lille en. Alt i alt en oplevel-
sesrig tur.

Ny indendørs sæson.
I uge 36 var der tilmelding til den nye 
sæson. Selvom vejret var fantastisk 
havde de fleste medlemmer fundet vej 
til Erritsø Idrætscenter. Der var kø ved 
bordet, hvor deltagerne skulle meldes 
ind, men p.t. er vi næsten i hus med 
samme antal som sidste sæson.

VELKOMMEN til Jer alle til en ny sæ-
son.

Inger og Vivi
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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 Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Carina Sørensen

 Tlf. 75 94 02 40 • www.bedemanderritsø.dk

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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

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

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.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
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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 

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 

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 

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

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser

Gardenia
v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk
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Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

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

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

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

Erritsø Butikstorv

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

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

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

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44
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