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FODBOLD

SENIOR

OPRYKNING TIL TO AF KLUBBENS 
SENIORHOLD
I seniorafdelingen har vi i efteråret haft 
tre seniorhold. Klubbens førstehold har 
spillet i serie 3, andetholdet i serie 5 og 
tredjeholdet i serie 6. 
Alle tre hold har gjort en fin figur, og i 
skrivende stund går førsteholdet ind 
til de afgørende kampe med en an-
denplads i deres række – dog med et 
spinkelt håb om oprykning. Desværre 
har holdet været hårdt ramt af skader 
og ikke altid formået at være helt skar-
pe i de afgørende situationer. Holdet er 
heldigvis ungt og der er meget godt at 
bygge på i fremtiden.
 
Andetholdet i serie 5 blev i foråret 
”snydt” for oprykning, idet de kun 
manglede et mål for at have en bedre 
målscore end et af de hold, der endte 

foran. Heldigvis har holdet i efteråret 
fortsat det gode spil, og har fortjent 
at kunne lade champagnepropperne 
springe på næstsidste spilledag. Her 
blev førstepladsen cementeret med en 
storsejr over nr. to i puljen. 
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FODBOLD

Champagnepropperne kunne også 
springe for klubbens tredjehold, som 
består af en række spillere på 16-18 år. 
De unge spillere har været udfordret på 
fysikken i deres første seniorår, men de 
er gået friskt til opgaven og har i stedet 
udnyttet deres spillemæssige kvalite-
ter, hvilket har ført til en suveræn før-
steplads i rækken. 

Karsten Pedersen

HÆDER TIL TO AF KLUBBENS 
FRIVILLIGE
To af fodboldafdelingens ledere blev 
i starten af oktober hædret for deres 
mangeårige frivillige arbejde for klub-
ben. Fra DBU Jylland var Morten Peder-
sen til stede ved overrækkelsen.
 
Benjamin Larsen fik tildelt DBU Jyl-
lands Sølvemblem, som kan tildeles 
ledere og trænere, som med minimum 
15 års frivilligt arbejde gjort sig særligt 
fortjent hertil. Benjamin har siden han 
startede i 1999 som ungdomstræner 
været en vellidt og aktiv træner i klub-
ben. Udover trænergerningen har han 
ligeledes deltaget i klubbens Børne- og 
ungdomsudvalg. Benjamin har været til-

knyttet hold fra helt unge spillere til de 
lidt ældre ungdomsspillere.

Karsten Pedersen fik tildelt DBU Jyl-
lands Hædersemblem, som kan tildeles 
ledere og trænere, som med minimum 
20 års frivilligt arbejde har gjort sig 
særligt fortjent hertil. Karsten startede 
i 1997 som ungdomstræner i klubben 
og har gennem årene primært været til-
knyttet ældste ungdom og siden senior-
afdelingen. Karsten har udover træner-
gerningen siddet i fodboldafdelingens 
bestyrelse gennem de seneste 9 år. 
Fra fodboldafdelingen skal lyde et stort til-
lykke til de to med den fortjente hæder.

UNGDOM

SAFARICUP U9
U9 drengene var bare en af mange år-
gange fra Egif, der deltog i årets safari-
cup. Formiddagen bestod selvfølgelig af 
en masse fodbold, hvor drengene kæm-
pede bravt og hev mange sejre hjem. 
Men dagen var mere end fodbold. Det 
var et arrangement, hvor der også var 
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FODBOLD

fokus på at styrke kammeratskabet via 
en fælles tur til Givskud Løvepark. Dren-
gene hyggede sig hele dagen igennem 
både sammen og med de ”medbragte” 
familiemedlemmer, der ligeledes havde 
mulighed for at deltage. Alt i alt en vel-
lykket dag for alle. Bliv en del af holdet 
og kammeratskabet

Træningstider for U9 
Tirsdage fra 16.45-17.45 (udendørs) 
Fredage fra 16.30-18.00 (indendørs) 

May Nymann

NY TRÆNER OG HOLDLEDER FOR 
DRENGE U12 ÅRGANG 2007
Efter 5 år som hhv. træner og holdle-
der på U12 drenge stoppede Jesper og 
Tina Staalsen Wagner lørdag 11.10 og 
gav dermed stafetten videre til de nye 
trænere Brian Brøchner og Lars Volf 

Brøchner samt den nye holdleder Nana 
Ebbesen.

Tina har som holdleder for holdet med 
over 30 drenge ydet en kæmpe indsats 
og fået puslespillet til at gå op, når der 
skulle stilles hold til de forskellige kam-
pe. Udover tjansen som holdleder har 
Tina været en af de bærende kræfter i 
EGIF cup rådet. 
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FODBOLD

Jesper har med gejst og glæde trænet 
drengene i mere end 5 år. Han har ført 
drengene til mange sejre og har med 
sin lidenskab vist sin store glæde for at 
træne drengene og ikke mindst sit store 
engagement for klubben. EGIF Cup har 
også haft glæde af Jespers store enga-
gement, hvor ikke mindst hans indløbs-
show har været til stor begejstring for 
ikke kun vores egne EGIF spillere, men 
også de andre deltagende hold. Jesper 
har udover trænerrollen også påtaget 
sig rollen som næstformand i B&U ud-
valget og som tøjansvarlig. Vi glæder 
os over, at Jesper nu får mere tid til de 
andre opgaver i klubben, som er med 
til at sikre de bedste betingelser for alle 
spillere i EGIF. 

Alle forældre på U12 glæder sig til at se 
Tina og Jesper på sidelinjen i forældre-
rollen fremover.

Nana Ebbesen

OPRYKNING – Erritsø U15 rykker op 
i Liga 3
Ambitionerne var fra sæsonens start 
store hos Erritsøs U15 hold. Med tilgang 
af flere dygtige spillere (målmand Tobias 
AG, angriber Rasmus Olsen, samt den 
stærke centerforsvar Frederik Seneca) 
havde holdet nu den bredde, der skulle 
til for at spille med i toppen. 

Sejr kommer ikke af sig selv, og der er 
også blevet arbejdet hårdt på trænings-
banen. Trænerteamet omkring årgang 
2004/2005 havde fra starten af sæsonen 
besluttet, at så mange træninger som 

muligt skulle foregå i fællesskab mellem 
første og andet holdet. På den måde 
kunne de holde fast i det gode fælles-
skab, som var bygget op de seneste år 
og samtidig løfte flere spilleres fodbold-
mæssige kompetencer. Dette resulte-
rede i at første holdet brugte hele 21 
forskellige spillere i sæsonens løb. 

Fredag den 12. oktober kom kulminatio-
nen så. Med 150 tilskuere på Erritsøs 
kunstgræsbane kunne holdet ikke fejle 
og Lindved blev da også sendt hjem 
med et knusende nederlag på 6-1. Sej-
ren og oprykningen blev fejret med 
champagne på banen og efterfølgende 
pizza for alle spillere på både første og 
andet holdet i klublokalet.

Martin Juhl Jensen
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KONKURRENCEAFDELINGEN
Som vanligt har konkurrencesvømme-
rene i uge 42 været afsted på trænings-
lejr. I år gik turen til Loutraki i Græken-
land.

Træningslejren bruges til at forberede 
svømmerene til de mange stævner og 
mesterskaber som anløber de næste 
måneder. 

Der blev også lidt tid til sociale aktivite-
ter – bl.a. en dag i Athen.

 

VESTDANSKE JUNIOR/SENIOR 
MESTERSKABER
10 af klubbens svømmere deltog i 
weekenden 5-7. oktober ved det første 
stævne nogensinde i Vejle’s nye flotte 
svømmestadion. Årsagen var Vestdan-
ske Junior/Senior mesterskaber på kort-
bane.

Der blev svømmet rigtig hurtigt. 72% 
af starterne betød personlige rekorder 
for de enkelte svømmere og ikke min-
dre end 12 klubrekorder blev forbedret. 
Ligeledes en enkelt kravtid til Danish 
Open.

Holdet bestod af følgende svømmere: 
Mathias Jørgensen, Lukas Jeppesen, 
Lucas Grinderslev, Frederik Dumstrei, 
Laurits Sigaard, Christian Lorey, Morten 
Baxter, Mathilde Thy Asmussen, Luna 
Møller, Jule Dumstrei, Zophia Henriks 
og Clara Lyngaard.

Morten Thy Asmussen

SVØMNING

KII:

KI
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EFTERÅRET I GYMNASTIK
AFDELINGEN
Sæsonen 2018-2019 startede i uge 36, 
men det er ikke for sent at starte på et 
hold – skynd dig blot af sted til næste 
træning. De fleste af holdene med max 
antal er dog fyldte eller næsten fyldte. 
Men så har vi mange andre gode tilbud.
Program og holdoversigt kan ses på 
vor hjemmeside www.egif-gymnastik.
dk hvor du også kan finde beskrivelser 
af de mange forskellige hold. Det er 
også her tilmelding skal ske, i vort online 
system.
I skrivende stund har vi ca 700 medlem-
mer i Gymnastikafdelingen, og udover 
den daglige træning er vi i fuld gang 
med planlægning og afvikling af efter-
årets arrangementer, som løber af sta-
blen den kommende tid, bl.a.:

27.28. oktober: Springweekend 
– ungdomsholdene for spring tager til 
Ringe Efterskole og træner lørdag og 
søndag på de gode faciliteter der. Der 
bliver nok også tid til hygge og lidt søvn.

2.3. november: Natspring 
– fredag aften indtages EIC af en stor 
flok børn der skal lave en masse gym-
nastik, sjov og hygge til sent ud på afte-
nen/natten. Herefter nogle timers søvn 
inden der sluttes af med morgenmad.

2. december: Børnejulefræs 
– en søndag eftermiddag i EIC for de 
små gymnaster, med gymnastik, fuld 
fart og julestemning.

JUMP AND PAY
I et samarbejde indbyder Gymnastikfor-
eningerne i Fredericia til åbne spring-
træninger for alle i Kirstinebjerghallen. 
Det sker 3 fredage i vintersæsonen 
og koster kun 20 kr at deltage pr gang 
(kontant/mobilepay).
Første træning var 12. oktober, og de 2 
næste er 
•  30. november 2018
•  25. januar 2019

Træningerne er delt op efter alder:
• Kl 17.00-18.30 er det for 2.-5. klasse
• Kl 19.00-20.30 er det fra 6. klasse.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 
på forhånd.

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

INSPIRATIONSKURSUS HERNING

I Gymnastikafdelingen tager instruktø-
rer og hjælpere jævnligt på kursus for 
at dygtiggøre sig og få inspiration til den 
daglige træning.
I første weekend af oktober var vi nog-
le stykker fra EGIF til ”DGI Inspiration 
2018”, som er det største kursusarran-
gement herhjemme, med 1500 delta-
gere. Det foregår i Herning Messecen-
ter, hvor de fleste af hallerne er i brug 
under kurset.
I løbet af weekenden kommer man 
igennem 6 forskellige moduler efter 
eget valg. De 4 af modulerne afvikles 
lørdag, som slutter med stor aftenfest, 
inden lidt søvn til søndag, hvor de 2 sid-
ste moduler skal gennemføres. Der er 
moduler indenfor alle grene af gymna-
stikken i DGI, så der er noget for alles 
interesser og behov, og instruktørerne 
er blandt de bedste indenfor hver deres 
område.
Undervejs er der udover træning og 
undervisning også tid til at hygge for-
eningsvis og mødes med deltagere fra 
andre foreninger.

Vi kunne derfor tage hjem til Erritsø 
godt trætte, men med masser af ideer i 
notesbogen og en stor oplevelse rigere.

Lars Jensen

YOGA FOR MÆND
Som noget nyt er EGIF startet op med 
yoga for mænd. Det går ud over alle for-
ventninger. Flere på holdet, større enga-
gement og større ugentligt fremmøde, 
end jeg havde håbet.
Hver uge er vi gennem det meste af 
kroppen. Holdet er ved at finde ud af 
de forskellige øvelser. Og der gives ud-
tryk for, at det er mere ”hårdt” end de 
havde forestillet sig. 
Men for mig er alt lykkedes, når de nu 
kommer og fortæller at flere af deres 
”skavanker” nyder godt af sportsfor-
men. Som en siger - så fortæller han 
ikke, at han går til yoga men til udvidet 
udstræknings øvelser.
Og det er rigtigt - det er blot gymna-
stikøvelser, hvor man arbejder med at 
være korrekt og længere i stillingerne. 
Mænd har også brug for yoga til at blive 
strukket ud og arbejde med vejrtræk-
ning. Og resultatet kommer af sig selv. 
Mindre skader i andre sportsgrene, 
mange kendte skavanker kan holdes i 
skak og en god ro i kroppen.
En flok samles efter undervisning i EICs 
cafe til en forfriskning. Hyggeligt.
Holdet er for alle uanset fysisk form, 
sportsinteresse og størrelse. Alle er vel-
kommen.

Lene Skat
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HÅNDBOLD

NYT FRA BESTYRELSEN
EGIF Håndbolds bestyrelse har beslut-
tet, at i forbindelse med køb af ny spil-
lerdragt går vi tilbage til den ensfarvede 
blå t-shirt med sorte shorts. Målmands-
dragten bliver rød trøje og sorte bukser. 
Vi siger derfor ”farvel” til den blå/rød-
stribede spillertrøje. 
Alle vores hold som deltager i turnerin-
ger, har været opsøgende overfor mu-
lige sponsorer, og det er lykkedes at 
skaffe sponsorater til alle holdene. De 
nye spillerdragter er – i skrivende stund 
– sat til trykning, og vi glæder os til at se 
de nye dragter i brug. Turneringskam-
pene er netop begyndt og tiden vil vise 
hvor langt de forskellige hold når. 
Bestyrelsens sidste tiltag har været at 
oprette et U18 drengehold da der var 
opstået et behov. Vi byder velkommen 
til drengene og glæder os til at se, hvor-
dan det går. De spiller mandag aften kl. 
19.30-20.30.

Alle EGIF Håndbolds træningstider kan 
ses på klubbens Facebookside: Erritsø 
Håndbold - samt på vores hjemmeside: 
www.haandbold-erritsoe.dk 

Klubberne i Fredericia-området har star-
tet et samarbejde på tværs af klubberne 
med fællestræning for specifikke spil-
lerpladser på ungdomsholdene. Indtil 
nu har der været arrangeret ekstra træ-
ningspas i FIC med målmandstræning 
og dernæst træning for fløj- og streg-
spillere. 

NPE NETPARTY ERRITSØ
Der blev afholdt NPE i weekenden d. 
21-22. september med stor succes. 
Der var ca. 80 glade børn/unge som 
havde medbragt deres IPads og gamer-
computere. Der blev spillet turneringer i 
CSGO og Fortnite, afholdt konkurrencer 
i sten-saks-papir, samt udtrukket lod-
trækningspræmier. 
I år var der også lagt op til at man kunne 
sidde i Loungen i cafeteriaet og hyg-
gespille eller deltagerne kunne tage en 
pause væk fra skærmen. Der blev også 
tid til stikbold og skud på håndboldmål.
Der var sørget for at de kunne købe 
mad og drikke, samt kage mv. så del-
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tagerne kunne klare sig igennem ”stra-
badserne”. Lige som sidste år havde vi 
opbakning fra forældre til at sørge for at 
det hele foregik i en god stemning. 

Helle Peschardt

U12TRÆF I VOJENS

De fleste af pigerne fra U12-holdet del-
tog i ungdomstræffet på Vojens Idræts- 
og Gymnastikefterskole i weekenden 
op til efterårsferien. Her er en kort be-
retning fra en af pigerne efterfulgt af 
hendes kommentar fra den ugentlige 
træning.

Min oplevelse fra U12træffet:
Vi havde et meget stramt program med 
kun 8 timers søvn og ikke mange fri-
hedspauser. Men det var sjovt og man 
fik nye venner og lærte en hel masse. 
Man spillede også mange kampe, men 
bare ikke med sit eget hold, men med 
andre fra andre klubber. Det var sjovt da 
vi fik lov til at komme i svømmehallen, 
skøjtebanen og gymnastikrummet. Jeg 
vil måske gerne med næste år, og jeg 
synes at man skal prøve det.

Træning i EGIF Håndbold:
Jeg spiller på U12-holdet, og jeg hygger 
mig og har det rigtig godt sammen med 
de andre piger. Jeg rykkede op fra U10 
til U12 efter sommerferien og heldigvis 
startede der nogle nye piger så vi kunne 
danne hold. Vi har også fået ny træner 
og han er rigtig god. Jeg er startet som 
målmand, da jeg gerne ville prøve noget 
andet. Jeg vil gerne blive bedre og få 
noget mere målmandstræning for det 
er svært at få fat i boldene. 

Eva Peschardt

U10 træning

U12 træning
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TENNIS

EN FORRYGENDE SÆSON GÅR PÅ 
HÆLD
Tennissæson udendørs 2018 er ved at 
lakke mod enden i Erritsø. Banerne for-
bliver dog disponible for spil indtil fro-
sten kommer. 2018 har været en forry-
gende udesæson - en vejrmæssigt set 
kanon sommer med masser af aktivitet 
på de røde grusbaner. INDIAN SUM-
MER har vi også haft her i efterårsferien 
midt i oktober med masser af spillere i 
gang på banerne.

Klubben har igen i år medlemsfrem-
gang fra 208 primo året til 215 ved sæ-
sonafslutningen - over de sidste 4 år har 
medlemsfremgangen været ca. 50%.

3 af vore unge spillere - Sarah Hansen, 
Louise Bergstedt og Milia Wiese - har i 
år færdiggjort deres grundlæggende træ-
neruddannelse hos DTF, og de er alle tre 
i fuldt sving allerede som hjælpetrænere 
i klubben. Stort tillykke til dem.

Hans Martin 

OPTAKT TIL SÆSON 2019 – TENNIS
REJSE
Gennem meget lang tid – ja, faktisk fle-
re år - har der i EGIF Tennis ”summet” 
snak om at arrangere en såkaldt ten-
nisrejse for interesserede medlemmer 
i klubben. Denne snak intensiveredes 
over sommeren, og interessen viste sig 
at være reel.
 
I skrivende stund har 22 EGIF-med-
lemmer indskrevet sig som deltagere, 
tillige med 2 medlemmer af Vejle Kam-
meraterne.

Primo april 2019 pakkes grejet, hvor en 
uges træningsophold under kyndig le-
delse af instruktører fra DGI, finder sted 
i Side, Tyrkiet.

Dette er endnu et bevis på, hvordan vi 
i vores ”lille” tennisklub dyrker vores 
tennissport, og samtidig udvikler vores 
sociale klubliv, som for os er så altafgø-
rende.

Bjarne Axelsen
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RUGBY

MEDALJER I SIGTE
Erritsø rugbyungdom har medaljer i 
sigte inden den sidste turnering i Lindø 
den 27. oktober. 
Efter den femte turnering i Roskilde har 
de to hold fra Erritsø stor sandsynlighed 
for at få medaljer med hjem. Et godt re-
sultat for denne sæson. De to hold er 
U-14 holdet, som har ligget til en sølv 
medalje hele sæsonen. Det andet hold 
til at hente en mulig medalje er U-18 
holdet.
Alle ungdoms hold skal ind til Odense 
Atletik Stadion for at se Danmark spille 
mod Norge bagefter.
(indsæt 2 billeder: Opspark og Kamp)
billede tekst: U14 klar til opspark U-14 
i hård kamp om bolden mod tre Frede-
riksberg spillere.

TRÆNINGSTIDER – tirsdag:
Alle hold under 12 år: 
kl.18 til 19.15 – Hal 2.

Over 12 år: 
kl. 18 til 19.15 – Grusbanen/lysbanen.

HAMBORG STÆVNE 
Alle Erritsø hold fra U-14 ned til U-6 skal 
til et rugbystævne den 18. november i 
SCT Pauli 

WALES TUR 
U-18 og U-16 sammen med spillere fra 
Aalborg og Holstebro og ikke at glem-
me nogle rugbyelever fra Billeshave 
Efterskole, Strib skal på en forlænget 
weekend til Wales den 23. til den 26. 
november. Her skal de spille mod et lo-
kal hold i deres aldersklasse og opleve 
en landskamp mellem Wales og Syd 
Afrika samt en divisionskamp mellem 
Newport Dragons mod et hold fra Edin-
burgh. Spillerne får virkelig en oplevel-
sesrig forlænget weekend.

SENIOR

EN KLAR SUCCES
10aside rugby
Det allerførste 10-mands stævne, som 
blev afviklet i Holstebro den 13. okto-
ber 2018, blev en sportslig succes. Otte 
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klubber deltog og spillede hver fire 
kampe. 
Vores hold fra EGIF hentede to sejre 
og led to nederlag. Men bedst af alt: Vi 
fik spillet en god gang rugby imod hold, 
der ligger enten lidt over eller lidt under 
vores sportslige niveau. Vores spillere 
var ovenud tilfredse med at spille 10-a-
side for første gang.
Af tilbagemeldingerne at bedømme kan 
vi forvente, at der i 2019 vil blive afvik-
let flere 10-a-side stævner for klubberne 
vest for Storebælt. Et godt DRU-initiativ, 
der medvirker til, at flest mulige klubber 
stiller med hold bestående af egne spil-
lere, uden at låne fra andre klubber.

LANDSHOLDET
Endnu to EGIF’er i XVlandsholdets 
bruttotrup 
EGIFs talentfulde klyngehalf Christof-
fer ”Kiwi” Winstrøm, 21 år, blev i 
oktober for første gang udtaget til det 
danske landshold i 15-mandsrugby. 
Som beskrevet i et tidligere nummer af 
SPORT fik ”Kiwi” allerede i juni debut 
på Danmarks Sevens landshold. Dér 
gjorde han en god figur. Nu banker 
han på til en plads på 15-mandslands-
holdet. Vores holdkaptajn og spillende 
træner Thor Steendahl, 25 år, blev ved 
samme lejlighed for anden gang ind-
kaldt til bruttotruppen. Begge EGIF’er 
var dermed med i Danmarks trup, der 
16. oktober spillede ude mod Finland. 
”Kiwi” udtalte før kampen:
”Jeg er spændt på at vise de nye lands-
trænere, hvad jeg kan. Forhåbentligt bli-

ver det en god første landskamp. Jeg er 
klar til at give 110%.”
Thor Steendahl tilføjede:
”Jeg glæder mig helt vildt og håber 
selvfølgelig på en god portion spilletid. 
Og ikke mindst, at vi hiver en sejr hjem 
over Finland.”
Ingen ved, om det var fordi, at hverken 
”Kiwi” og Thor kom på banen i Helsinki, 
at Finland for første gang nogensinde 
besejrede Danmark i rugby. Et godt or-
ganiseret finsk landshold vandt sensati-
onelt 22 – 18 over Danmark. Men sikkert 
er det, at Kiwi og Thor stadig mangler at 
få deres debut på A-landsholdet. Når de 
opnår at få spilletid på XV-landsholdet, 
bliver de den 22. og 23. EGIF’er på Dan-
marks 15-mands landshold i rugby. Det 
vil være noget af en præstation af vores 
klub, der blev grundlagt for lidt over 34 
år siden.

Lørdag den 27. oktober mødte Danmark 
på hjemmebane Norge. Her var ”Kiwi” 
igen udtaget til bruttotruppen. Lands-
kampen blev spillet på Danmarks nor-
male hjemmebane, Odense Atletiksta-
dion. På grund af deadline for dette 
nummer af SPORT, nåede vi ikke at få 
resultatet fra den landskamp med. Men 
det gør vi i næste nummer af bladet.

TO 100 KAMPS JUBILARER
Både Jimmi B. Hede og George Melga-
ard blev hyldet efter sæsonens sidste 
kamp i 1. division, da de spillede deres 
kamp nummer 100 for EGIF lørdag den 
20. oktober imod de nye Danmarksme-
stre fra Frederiksberg RK. Så mens gæ-

RUGBY
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RUGBY

sterne jublede over det fortjente DM-
guld, var smilene også brede i vores 
lejr. Tillykke til både Jimmi og George, 
der har enorm værdi for vores hold. Vi 
ser frem til at overrække nye krus til jer 
begge, når I om nogle år runder 200 
kampe for jeres klub.

NY CHEFTRÆNER

Fra starten af det nye år overtager Den-
nis Graversen trænerjobbet for EGIFs 

førstehold. Den tidligere U/18-lands-
holdstræner og ex-førsteholdstræner 
for Odder Rugbyklub er en af landets 
bedst uddannede rugbytrænere. Efter 
en række gode spillende trænere i de 
seneste mange år, glæder vi os til, at 
vores talentfulde førsteholdsspillere nu 
endelig får en træner, som ser på den 
enkelte spiller, og hele truppen, ude fra. 
Desuden får vi i Dennis Graversen en 
træner, der kan sluse vores unge talen-
ter ind på førsteholdet, når de runder 
18 år. Holdleder Michael Axø forsætter 
og vil derved indgå i et tæt samarbejde 
med vores nye træner. I et kommende 
nummer af SPORT vil vi bringe et kort 
interview med Dennis Graversen. Her 
vil han fortælle mere om sine mål og 
sine planer med vores trup.

Paul Erik Jensen

På www.erritsoerugby.dk og www.
facebook.com/EGIFRUGBY kan du 
læse resultaterne og se referat og bil-
leder fra kampene.
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AKTIV TIRSDAG-SENIORSPORT

VANDGYMNASTIK

Der sker altid noget nyt. Derfor har vo-
res instruktører været på kursus, som 
fandt sted i svømmehallen. Selve kur-
set i vandet varede 2 timer, hvor instruk-
tørerne lærte meget nyt, som vil kom-
me til gavn for vores medlemmer. Vi har 
også indkøbt nogle nye redskaber, som 
vil inspirere til nye øvelser. Så glæd Jer. 
Der kan godt være flere i vandet, så vi 
håber, at vi kan byde velkommen til flere 
deltagere.

TUR TIL LÜBECK
Den 28.-29. november tager vi til Lü-
beck, hvor vi skal høre mere om byen. 
Byen – grundet de mange smukke byg-
ninger – er på UNESCOs liste over ver-
dens kulturarv. Selvfølgelg er der også 
et typisk tysk julemarked, som man kan 
besøge om aftenen. 

JULEAFSLUTNING
Allerede nu kan vi oplyse, at vi afholder 
den traditionelle juleafslutning tirsdag 
den 18. december. Sæt et kryds i kalen-
deren. Vi lover Jer en god oplevelse.

NYT TILTAG – SPIS SAMMEN
Den sidste tirsdag i månederne novem-
ber, januar, februar og marts har vi aftalt 
med cafeteriet, at vi kan afholde et SPIS 
SAMMEN-arrangement.

Datoerne er den 27. november, 29. ja-
nuar, 26. februar og den 26. marts.

Det vil foregå på følgende måde: Tilmel-
ding og betaling skal finde sted ugen 
før. Arrangementet vil finde sted efter 
aktiviteterne. Mht. til betaling skal vi 
have aftalt med May Britt i cafeteriet. 

Vi melder tilbage med yderligere oplys-
ninger, men håber, at rigtig mange vil 
deltage.

Inger og Vivi
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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

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 december 2018” 
Søndag den 25. november – udkommer den 
13. december

Deadlines for 1. halvår 2019 vises i december 
bladet.

Ret til ændringer forbeholdes.

REDAKTION
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01
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ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Carina Sørensen

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

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

Reserveret
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Vi har
- ingen indmeldingsgebyr i januar og februar 

måned (spar 100 kr.)
- lækkert nyt �tnessudstyr og bikingcykler, der 

altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 

instruktører
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

tilknyttet

Tel 7594 2220  ·  www.eic.dk

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

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

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser
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Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

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

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

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

Erritsø Butikstorv

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

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44
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