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SVØMNING

Langbanesæsonen er i gang



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. 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 marts 
2019” er søndag den 17. marts. – 
udkommer 9. april.

Øvrige deadlines for 1. halvår 2019 
er: 10. april og 26. maj.

Ret til ændringer forbeholdes 

ELBO 
Marked 

 Indendørs marked i Elbohallen 
 Søndag d. 7 April kl. 10-15 

Kom og se de 100 stande 
-både private ”loppe” og erhvervstande. 

 
Interesseret i en stand skriv til  

elbomarked@gmail.com 
eller  

følg os på Støttemads facebook side 

Vi ses på gensyn     

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

BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

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

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

TILBAGEBLIK
Hvor har det været en mærkelig vinter. 
Mørk, fugtig, mild og ingen sne, der ly-
ser op. Men hos AKTIV TIRSDAG har 
vi kun mærket en stor aktivitet. Det at 
være sammen løsner ligesom op for den 
ellers kedelige ”vinter”. Rigtig mange 
pensionister har mødt op både mandag, 
tirsdag og torsdag. Om tirsdagen er vi 
så mange, at man har måttet hente eks-
tra stole, så alle kan være med i ”tredie 
halvleg”, hvor vi sammen drikker kaffe og 
synger 2-3 sange. En rigtig hyggelig af-
slutning på formiddagens aktiviteter.

SPIS SAMMEN
Dette arrangement er blevet en stor suc-
ces. Vi har været oppe på 60 – 70 del-
tagere de 2 gange, arrangementet er 
afholdt. Vi håber, at lige så mange vil til-
melde sig til den 26. februar, hvor vi igen 
skal spise sammen.

ÅRETS UDFLUGT
Rigtig mange har spurgt, hvornår vi skal 
på den traditionelle udflugt i maj måned 
og hvor vi skal hen. Det kan afsløres her. 
Vi drager afsted tirsdag den 7. maj og 
vi skal til brunkulslejerne m.m. Sæt et 
kryds i kalenderen. Nærmere om udflug-
ten meddeles senere.

REJSEN TIL TYROL, ØSTRIG
Dette rejsemål er meget populært. Det 
har vi også mærket. Og rekordmange 
har allerede nu tilmeldt sig. Rejsen fin-
der sted den sidste uge i august måned.

Inger og Vivi.

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT
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ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Carina Sørensen

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

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@viuff-bilde.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

SENIOR
Fodboldafdelingens herresenior star-
tede sæsonen lørdag den 26. januar og 
har siden trænet udendørs på klubbens 
kunstgræsbane.

I den kommende sæson har klubben tre 
hold, som er placeret i serie 3, serie 4 
og serie 5. Her skal holdene efter bedste 
evne kæmpe om placeringerne, hvor vi 
håber at kunne gøre os gældende i den 
sjovere ende.

Med tre seniorhold, som består af 15-
20 mand hver, er der så mange senior-
spillere, at vi er nødsaget til at træne på 
forskellige tidspunkter. Selvom vi helst 
ville træne samtidig, vægter kvaliteten af 
træningen højere, hvorfor vi indtil vi går 
på græs må træne sådan.

I efteråret har vi forlænget aftalerne med 
trænerne for alle tre hold, således de 
fortsætter i 2019. Det betyder at Morten  
 

 
Gram og Erik Paulin tager sig af første 
senior, Michael Pedersen tager anden 
senior mens Paul Bork og Allan Peder-
sen træner tredje senior.

For yderligere info herunder trænings-
tider henvises til fodboldafdelingens 
hjemmeside egif-fodbold.dk

 Karsten Pedersen

place2live Fredericia 

Tlf. 4333 1590   
 Altid en gratis salgsvurdering 

Få 12 måneders kredit 
Sæt din bolig til salg og slip for at betale up front for 
tilstandsrapport, energimærke og el-installationsrapport. 
 

 

FODBOLD

GENERALFORSAMLING 
EGIF Fodbold afholder ordinær generalforsamling 

onsdag den 13. marts 2017 kl. 19.30 i Mødelokale 3 i EIC. 
Vi håber at mange med interesse i EGIF Fodbold vil dukke op. 

Tilmelding er ikke nødvendig.  
EGIF Fodbolds kunstige venner holder generalforsamling  

kl. 18.30 samme dag.
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FODBOLD

UNGDOM

EGIF CUP 2019
For 33. gang har EGIF- fodbold afholdt 
det store indendørs fodboldstævne i de 
2 sidste weekender i januar. Ikke mindre 
end 2000 fodboldspillere (353 hold) har 
besøgt vores haller.

Mange butikker og firmaer i Fredericia har 
bakket flot om stævnet via sponsorering 
af præmier til tombola eller til en person-
lig præmie som alle deltagere har fået. 

Tusind tak til de mange firmaer og bu-
tikker som har bidraget og dermed også 
støttet ungdomsarbejdet i EGIF-fodbold.
 Der har i den grad været gang i hallerne 
af glade og super skønne børn som har 
fået en super god fodbold oplevelse hos 
EGIF-fodbold.

Vi deltog også selv med op til flere hold i 
alle årgangene og alt imens børnene 

spillede fodbold på banerne, hjalp for-
ældrene med bemanding i tombola og 
dommerbord. For uden vores mange fri-
villige vil sådan et kæmpe arrangement 
slet ikke kunne lykkedes.

Samtidig med at de sidste hold kæm-
pede om EGIF 2019 pokalerne, spillede 
det danske håndboldlandshold også VM-
finale mod Norge. 

Denne finale blev både vist på stor-
skærm i multisalen og på fjernsynet i 
cafeteriet og jeg tror næsten aldrig der 
har været så mange samlet i cafeteriet 
om fjernsynet. Sikke en fed oplevelse - 
børnene på tværs af de forskellige hold 
dansede og jublede. De vil alle kunne 
huske EGIF CUP 2019.

 
Gitte Schouborg og Jesper Wagner

FKF U-13PIGER
Fredericia KFs U13-piger vandt den 21. 
januar deres pulje i indendørsturnerin-
gen og har efterfølgende været i Aar-
hus, hvor de spillede Regionsfinaler.

Efter den indledende runde gik holdet 
videre til semifinalen, hvor de i sandt 
drama, tabte til Sabro. Undervejs blev 
der spillet mange spændende og gode 
kampe. Caroline Lindekilde blev topsco-
rer på holdet med hele 10 mål, mens 
Naja Ravn Petersen lavede tre mål og 
Luna Kjestrup et mål.

Alle pigerne ydede en stor indsats, og 
de kæmpede det bedste, de havde 

lært. De Jyske Mesterskaber finder 
sted den 9.-10. marts i Auning Idræts- & 
Kulturcenter.
 
Fredericia KF’s U14 hold 2 blev 2’er i B 
regionsfinalen, og er videre til JM i B 
rækken.
Fredericia KF’s U14 hold 1 blev 3’er i A 
regionsfinalen, og videre til JM i A ræk-
ken.

Fredericia KF’s U16 blev nr. 4’er i A re-
gionsfinalen.

Tina Aabo
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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 November 2018 December 2018 

STØVLEN  I 

Gevinst Lod Navn Lod Navn 
Kr.  300,00 33 Niels Frank 63 - 
Kr.  200,00 19 Lena B. Frank 20 Birte Hóe 
Kr.  100,00 48 Grethe Andersen 73 - 12
Kr.  100,00 93 - 24 Tove Poulsen 82
Kr.  100,00 96 Holger Højmose 2 Ebbe Kristoffersen 
Kr.  100,00 64 Petra K. Hansen 96 Holger Højmose 
Kr.  100,00 30 Anagrethe Berdiin 29 Inger Marie L. Nielsen 

STØVLEN  II 

Gevinst 
Kr.  300,00 120 Sonja Andersen 122 -
Kr.  200,00 138 - 151 Kim Toft Jensen 
Kr.  100,00 198 Flemming Nielsen 156 Rigmor Toft 
Kr.  100,00 135 Flemming Nielsen 110 John Andersen 
Kr.  100,00 147 - 121 -
Kr.  100,00 143 - 187 -
Kr.  100,00 151 Kim Toft Jensen 195 Gitte Schouborg 

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. 20 42 43 41  - 

eller i Klubhuset. 

TENNIS

STANDERHEJSNINGEN
Vel nok den mest ventede og populære 
begivenhed hos EGIF Tennis, som offi-
cielt symboliserer åbningen af sommer-
sæsonen - er programsat til ultimo april. 
(Nærmere i næste nummer af SPORT).

VINTERSÆSON
I vintersæsonen har vi haft 5 hold til-
meldt JTU/FTU´s 2 per. holdturnering, 
hvor modstanderne kom fra Esbjerg, 
Vejle, Silkeborg, Skanderborg, Herning, 
Hørning samt Hjørring. Turneringen for 
enkelte hold er endnu ikke færdigspillet, 
men der er ikke grund til at lægge skjul 
på, at det i den grad har været ”værdige 
modstandere”, som har givet os rigtig 
god læring. Vi er klar til at tilmelde os tur-
neringen igen.

Siden slutningen af september har det 
været muligt for adskillige medlemmer – 
her pensionister - at holde spil og form 
vedlige i Vejle, men også som her på bil-
lederne, i Kolding Ketcher Center med 
ugentlig fast spil. 

 
Det er samtidigt en kærkommen lejlig-
hed til at opretholde forbindelsen til det 
sociale liv, som vi i EGIF Tennis er garant 
for, værner om og dyrker i vid udstræk-
ning. Men alt andet lige bliver det rart at 
”komme på grus” igen.

JYSK MESTER
I sidste nummer af SPORT skrev vi, 
hvorledes Laurids Hansen, EGIF Tennis 
stillede op i Herre Single, B-rækken Han 
spillede 3 suveræne indledende kampe, 
og i alt kun afgav 6 partier til modstan-
derne.Den 19. januar lagde Aarhus 1900 

GENERALFORSAMLING 
EGIF Tennis afholder generalforsamling

torsdag den 7. marts 2019 kl.19.30 i klubhuset. 
Dagsorden er udsendt til medlemmer, men kan også hentes på

 https://egiftennis.dk/
Vel mødt
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TENNIS

Tennis baner til finalestævnet. Laurids 
skulle i finalen møde Nicolas Alexander 
Jones, Aarhus 1900 Tennis. Det blev 
en meget velspillet og seværdig kamp, 
men også til tider en nervøs kamp, hvor 
udfaldet og sejren kunne gå til begge si-
der. Nicolas endte med at vinde 1. sæt 
med 6-4, medens Laurids tog sig af 2. 
sæt med cifrene 5-7.

Det hele skulle således afgøres i 
MatchTiebreake, og her trak Laurids det 
længste strå med cifrene 5-10.

Stort TILLYKKE til Laurids fra os alle i 
EGIF Tennis, som fik sin første Jyske 
Mester.

Bjarne Axelsen

SVØMNING

SPONSORSTÆVNET
Lørdag den 19. januar holdt Svømme-
klubben sit årlige sponsorstævne.

Efter en fantastisk dag i svømmehallen 
med 30 meget engagerede svømmere 
i vandet, som kæmpede det bedste, de 
havde lært for at få så mange baner re-
gistreret, viste det samlede regnskab, 
at de 30 svømmere tilsammen havde 
svømmet 112.550 meter. 

Hver svømmer var i vandet tre gange 20 
minutter. Den enkelte svømmer havde 
været rundt hos byens erhvervsdrivende 
for at blive sponsoreret, og det endte 
med en samlet indtjening på 121.000 kr.

Svømmeklubben er dybt taknemme-
lig for de sponsorer, der støtter vores 
svømmere og gør det muligt at skabe de 
bedste forudsætninger for at udvikling af 
klubbens talenter.

Dagen blev afsluttet med fællesspisning 
til de trætte og glade svømmere.

Sponsorstævnet er med til at berige 
det sociale fællesskab blandt klubbens 
konkurrencehold, og fællesskabet er en 
afgørende faktor i hverdagen, når lysten 
og gejsten skal holdes for, at både klub-
ben, svømmerne og trænerne indfrier 
deres målsætninger. 

LANGBANE SÆSONEN  
ER I GANG
Klubbens konkurrencehold har star-
tet langbane sæsonen op ved et lokalt 
stævne i Fredericia idrætscenter den 11. 
januar.

Der blev svømmet rigtig mange gode 
løb af klubbens svømmere og flere satte 
nye Pr. på langbane, så det tegner rigtigt 
godt for den kommende sæson frem 
mod DM i april.

Der blev sat to nye klubrekorder til 
Laurits Sigaard i 400 meter IM
Lucas Grinderslev i 800 meter Fri
Det blev også til en ny dansk para rekord 
i 50 meter Bryst til Camilla Bitz Witt.

DANSKE ÅRGANGSMESTER- 
SKABER 2019 I ODENSE
I weekenden den 2./3. februar deltog 
Peter Bækholm Rom Poulsen og Maja 
Rolighed i de Danske Årgangsmester-
skaber (DÅM) i Odense.

Hvor de repræsenterede Erritsø Svøm-
meklub på fornemmeste vis og leverede 
en personlig rekord procent på 100 %.
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SVØMNING

Enggaard A/s   

Kjældgaard Holding Aps

Ampstrup Skilte  

Klingenberg Ost &Delikatesser

Andresen´s VVS  

Kring Chokolade

Anjas klippestue  

Lemvigh-Müller

Andlægsgartner Christian Hindbo 

Lucullus Smørrebrød &Dinertrans-

portable

Art Hair   

Mae West

Bedemand Lene Mønster  

Marcus

Bergstedt Bageri  

Marmaris Kebab & Pizzeria

Bliv glad for livet,   

Vivi Schmidt 

Momenti A/S

Blomster i Kongebroskoven  

Møllers Fiskehus

Bording Bellows  

Nautic Seafood

Buus Tømrermester  

Nytofte VVS ApS

Cafe K   

P. Fournaise

Cafe Mauritz, Middelfart  

Perhaps

Chris Gardiner   

Pigernes Verden

CJ A/S   

PL. Jessen

CJ Truckservice  

Pluto Solcenter

Cozy   

Rema 1000 Danmark

Erritsø Blikkenslager  

RMG Inspektion A/S

Erritsø Tømreren  

Savanah Pizza, Skærbæk

Event C   

Sax

Estate Mægler Peter Møller  

Simple Living

EWII  

Skærbæk Smede- og Maskinværk-

sted ApS

Fashion Cut   

Slagteren Odensevej, Middelfart

Fredericia Auto-service  

Smilecentret

Fredericia Bloddonorkorps  

SparNord Middelfart

Fredericia Isenkram  

Store-Hedeby Entreprise

Fredericia Skilte  

Sunds Entreprenør

Fri Bike Shop   

Tandlæge Thomas Mikkelsen

Gitte Dahlhus Design  

Taurus medico

GS Skibs- og Industriservice  

The og Idé

Hindsgavl Biler   

Trekantens Tømrer og Bygnings-

snedker

Holk Intercoiffure  

Trinity

Home Fredericia  

Vedelshavegård Økogris

Hårværk   

Tøjeksperten

Jens Johan Andersen  

Tømrer og Snedkermester  

Carl Chr. Sørensen

Jyske Bank   

VW Autogaarden Fredericia

K.E.Mammen   

Wagner

KH-Tømrene   

Winoto

KING PIN Bowl and Diner  

Zoffmann Optik

Kitzchen   

Din Tøjmand

Carl Stahl   

Dansk Niels Bo

COMPACTION  

Super Dæk

Dagli´Brugsen, Skærbæk  

Tandlægerne, Danmarksgade 13

Skorstensgaard   

Middelfart Sparekasse

En kæmpe stor tak til vores sponsorer, uden jer var det ikke muligt at 
drive en så stærk konkurrenceafdeling og klub:

2 PRISER VED ÅRETS 
IDRÆTSFEST
Ved årets idrætsfest i Fredericia idræts-
center gik Årets paraatlet til Camilla Bitz 
Witt.

Stort tillykke til Camilla, sammen med 
prisen modtog Camilla en personlig vi-
deohilsen fra svømmestjernen Jeanette 
Ottesen. 

-Gør det på din egen måde og tro på dig 
selv, lød beskeden til Erritsø-svømme-
ren, som er på paralandsholdet og i 2018 
satte ny dansk rekord.

Erritsø Svømmeklub modtog Årets ta-
lentudviklings pris sammen med Delta, 
for deres samarbejde omkring talentud-
vikling for klubbernes talenter.

Stine Holm Møller

SVØMNING

Støt vores annoncører/sponsorer
- de er med til at gøre det muligt ...

•  Andresen VVS

•  Bladtkramer Malerentreprise

•  Erritsø Blikkenslageren ApS 

•  Erritsø og Omegns Begravelsesforretning

•  Erritsø Tømreren v/Søren Hansen

•  Fri BikeShop v/Henning Madsen

•  Fynske Bank

•  Gardenia Blomster Fredericia

•  Gitte Dahlhus Design

•  Holberg’s Murerforretning 

•  OK Snoghøj & Butikstorvet 

 - støtter EG&IF’s Ungdom

•  Malerfirmaet Svend Åge Hansen & Søn a/s

•  Snedker- & Tømrerforretning 

 R. A. Ussing & Søn A/S

•  SuperBrugsen, Erritsø Butikstorv

Affæren om  
“ Hotelblivogdø ”

i Erritsø Forsamlingshus

Opføres af Erritsø Dilettanterne
•  Lørdag d. 02.03.19,  kl. 14.30  •  Søndag d. 03.03.19,  kl. 14.30 
•  Lørdag d. 09.03.19,  kl. 14.30  •  Lørdag d. 09.03.19, kl. 18.30 *)

*) Aftenforestilling med buffet, musik og dans ....

HUSK! DILETTANTERNE 

Lørdag den 9. marts
Erritsø 
Forsamlingshus

Kontakt:
Kurt Hansen
Tlf. 75 94 29 50 eller
22 15 21 50

Erritsø Dilettanterne 2019 

Eftermiddagsforestillinger:

• Lørdag  d. 2. marts kl. 14.30
• Søndag d. 3. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 9. marts kl. 14.30
 (dørene åbnes kl. 14.00)

  Pris: 125 kr. - inkl. kaffe og lagkage i pausen

Aftenforestilling:

Lørdag den 9. marts kl. 18.30
 (dørene åbnes kl. 18.00)

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

Bemærk/Nyt:
Billetter til ALLE forestillinger købes i Kiosken i SuperBrugsen på 
Butikstorvet – OGSÅ til eftermiddagsforestillingerne!
Eventuelt resterende billetter til eftermiddagsforestillingerne købes 
ved indgangen.

Forsalg starter mandag den 4. februar 2018.

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

                Affæren om “Hotelblivogdø” 

Årets forestilling:
... er plat dansk humor i den bedre ende - og også lidt dristig ...

Historien foregår på et falleret hotel og handler bl.a. om hotellets vært og 
hans utro hustru. Af andre karakterer kan nævnes en cerut-rygende, man-
deglad og sexfikseret oldfrue, jægeren Knækkerbræk, entreprenør Å.Nei-
Hansen, en usynlig baronesse med loyal hofdame, pastor Ejegod og hustru 
(som får smag for de våde varer), ingeniør Målkær  samt fotografen fra det 
lokale dagblad …

En farce af Knud Erik Meyer Ibsen som SKAL opleves !

Aktørerne i stykket er alle kendte ansigter og som sædvanlig  
instrueret af Michael Kristensen – Glæd jer ! 

Hotelejer Edvard Schwarzkopf Jan Bjærre
Hustru Edelweiss Schwarzkopf Brit Borring Jakobsen
Oldfrue Magda Mortensen Jette Mogensen
Bibelsælger og gæst Herluf Nørskov
Entreprenør Andreas Å. Nei-Hansen Bjarne Wetche
Fabrikant Theodor Knækkerbræk Lars Zoffmann
Hofdame Hilde von Schnadderssee Karin Tuxen
Pastor Balder Ejegod Herluf Nørskov
Pastorens frue, Eleonora Maj Stavnager Hansen
Lokal dagblads fotograf Herluf Nørskov
Kemiingeniør Inge Målkær Maj Stavnager Hansen

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

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk
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GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 23. marts i Erritsø Idræts-
center. Børne/unge kl. 10 – Andre hold 
kl. 14.

Lørdag den 23. marts har vi fornøjel-
sen af at præsentere Gymnastikafde-
lingens årlige forårsopvisning i Erritsø 
Idrætscenter med vintersæsonens 
hold. Vi håber, at rigtig mange vil kom-
me og se holdenes flotte opvisninger.

Som tidligere år er opvisningen delt i 2. 
Første del har indmarch kl. 10.00 og an-
den del har indmarch kl. 14.00. Mellem 
de to vil der være pause fra ca. kl. 12.
I løbet af dagen vil der ud over vore 
egne hold være gæstehold. Her glæder 
vi os til at byde velkommen til Ågård 
Efterskole og 10-14 holdet fra DGI Syd-
østjylland. På begge gæstehold delta-
ger flere lokale gymnaster.

Desuden samler vi nogle af gymnastik-
afdelingens instruktører, som sammen 
giver en lille opvisning mest for sjov 
med ”Instruktørholdet”.

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)

 
GENERALFORSAMLING 
EGIF’s Gymnastikafdeling afhol-
der generalforsamling onsdag 
den 27. marts 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 
ikke risiko for at blive valgt til noget…) 

BØRNEFÆLLESTRÆNING
155 børn i alderstrinnet 0.-3. klasse og 
en masse frivillige instruktører og hjæl-
pere indtog Bredstrup-Pjedstedhallen 
den 3. februar 2019. Der var indbudt til 
årets Børnefællestræning, hvor gym-
naster fra alle byens foreninger sætter 
hinanden stævne til en hyggelig og ak-
tiv formiddag. I år var temaet LEGO, og 
dagen bød således på spændende akti-
viteter som f.eks.:
• Smarttraining i Legoland (legeland 

kombineret med hjernegymnastik)
• Studiofitness
• Ninjago- og Marvelspring på airtrack
• 6-bricks memory (mere hjernegym-

nastik)
• Tårnhøj byggeri med alverdens 

skumredskaber

Der var god aktivitet hele dagen kun af-
brudt af forfriskningspause med grønt, 
frugt og pølsehorn. Dagen blev afsluttet 
med at vise super-serien, som børnene  
havde øvet i Studiofitness, for alle for-
ældre og hjælpere. Herefter kørte EGIF 
bussen retur med en flok trætte børn 

efter 3 timers dejlig fællestræning. Stor 
tak til både instruktører og forældre, der 
hjalp til på banerne eller som onkel/tan-
te rundt med holdene.

INSTRUKTØR ELLER  
HJÆLPETRÆNER
I Gymnastikafdelingen har vi mange 
hold og derfor også 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. 

JUMP & PAY
Den 25. januar blev der i Kirstinebjerg-
hallen på Havepladsvej, hvor vore større 
springhold træner til dagligt, afholdt sæ-
sonens sidste ”Jump&Pay”, som er et 
”kom-og-spring-med” arrangement for 
alle unge i alderen 2. kl. og op – ligegyl-
digt om man går i en af byens foreninger 
eller ej. Så et arrangement for både øve-
de og helt uerfarne springere. 45 børn 
fandt vej til hallen og havde en skøn fre-
dag aften med en masse spring, frugt 
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og müslibarer. Mange tak til de frivillige 
instruktører fra EGIF, der sammen med 
de andre foreninger i byen var med til at 
få arrangementet afviklet. Vi forventer 
at lave tilsvarende åbne springtilbud i 
løbet af den kommende sæson.

SOMMERGYMNASTIK
I skrivende stund ser vort program for 
sommergymnastik ud som følger, idet 
der dog kan komme ændringer og tilfø-

jelser – følg derfor med på vor hjemme-
side www.egif-gymnastik.dk

Bemærk start umiddelbart efter vinter-
sæsonen, forskellige slutdatoer og uger 
uden træning pga helligdage. 

Tilmelding via vort on-line system på 
www.egif-gymnastik.dk

Lars Jensen

Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontingent

Yoga 
(max 20)

Mandag kl. 19.00-20.00, 
Højmosen

Magdalena 25/3-3/6
Uge 13-23, excl 
17

250,-

Yoga
(max 20)

Mandag kl. 20.00-21.00, 
Højmosen

Magdalena 25/3-3/6
Uge 13-23, excl 
17

250,-

Line Dance Mandag kl. 18.30-20.00, 
EIC hal3

Mette,  
Anette, 
Karen

25/3-3/6
Uge 13-23, excl 
17

250,-

Sommergymnastik 
– voksne M/K

Tirsdag kl. 19.00-20.00, 
EIC hal3

Poul Jakob, 
Gytha, Mette

26/3-28/5
Uge 13-22

250,-

Rygtræning 
(max 30)

Onsdag kl. 17.30-18.30, 
EIC hal 3

Bente 27/3-29/5
Uge 13-22

250,-

Yoga for mænd
(max 28)

Onsdag kl. 19.00-20.00, 
EIC hal 3

Lene 27/3-29/5
Uge 13-22

250,-

Svedbanken Torsdag kl. 19.00-20.00, 
EIC hal 3

Lars 28/3-23/5
Uge 13-21, excl 
16

200,-

Powerspring Torsdag kl. 18.30-20.30,
Fredericia Gymnasium

Klavs 4/4-6/6
Uge 14-23, excl 
16,22

150,-

Floorball Søndag kl. 10.00-12.00
EIC hal 2

Anders K 31/3-2/6
Uge 13-22, excl 
16

250,-

RUGBY

RUGBY FOR KVINDER
Sophie Amalie Ekeløf Timm er 17år 
gammel og har spillet rugby i 2 år. 

Hun går nu på Billeshave efterskole ved 
Strib. Her har hun haft den mulighed at 
dyrke rugby sammen med andre spille-
re, hovedsagelig drenge, i Dansk Rugby 
Unions ungdomsturnering for spillere 
under 18 år. Her har hun også mødt 
flere kvindelige spillere. 

Hun formåede endda at spille som en 
løsgænger fra Erritsø rugby på andre 
klubhold rundt omkring i Danmark i se-
nior turnering.

Sidst og ikke mindst har hun været med 
i en senior træningslejr i Århus for kvin-
der i februar måned.

Sophie Amalie sammen med spillere fra 
Odense rugbyklub.

SENIOR
Idrætsfonden støtter vores talentudvik-
ling. Under den årlige idrætsfest i Frede-
ricia Idrætscenter den 5. februar, fik vi af 
Fredericia Idrætsfond overrakt en check 
på hele 20.000 kroner. 

TAK til Fredericia Idrætsfond, 
Fredericia Eliteidræt og Fredericia 
Kommune.

De 20.000 kroner er øremærket vores 
talentudvikling. Dette tilskud er helt af-
gørende for, at vores talent- og elitesats-
ning kommer godt fra land. I de kom-
mende år vil vi målrettet udvikle endnu 
flere unge rugbytalenter i EGIF Rugby, 
der nu tæller over 165 medlemmer.

På billedet lykønsker formand for Kul-
tur- og Idrætsudvalget og medlem af 
Idrætsfonden, Lars Ejby Pedersen, os 
med det kærkomne bidrag fra Idræts-
fonden.

GYMNASTIK
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RUGBY

I vores hidtidige 35 år som eneste rug-
byklub i kommunen har vi udklækket 
over 40 ungdomslands-holdsspillere og 
over 20 A-landsholdsspillere. Undervejs 
har vores børne- og ungdomshold vun-
det DM-medaljer af alle slags. Kun vores  
 
talentfulde førstehold mangler at vinde 
DM-metal og løfte de helt store poka-
ler. Det vil vi ændre på fremover. Derfor 
ansatte vi fra årsskiftet cheftræner Den-
nis Graversen. Han bliver en helt central 
figur i vores fremtidige talentudvikling. 

UDENDØRS TRÆNING STARTET 
Hver tirsdag og torsdag aften kl. 18 – 20 
træner vi udendørs. Det foregår igen på 
lysbanen ved si-den af vores store rug-
bybane. Cheftræner Dennis Graversen 
har fået en god start på sit nye træner-
virke i vores klub. Vores spillere har des-
uden holdt formen skarp med masser 
af indendørstræning og løbetræning 
m.m. Flere energiske ungdomsspillere 
er rykket op som førsteårs seniorer og 
flere kommer til. Det tegner godt.

VIL DU STØTTE VORES UNGE 
TALENTER?
Til vores Eliteprojekt søger vi 8 virksom-
heder, der hver skal give 5.000 kroner i 3 
år. Eliteprojektet skal aflønne vores nye 
cheftræner, Dennis Graversen.

Målet er bl.a., at vi skal højne udviklin-
gen af vores unge lokale rugbytalenter 
og vinde klubbens første DM-medaljer 
for seniorer.

For de 5.000 kroner årligt i 3 år får 
du som Elitesponsor:
•  Reklamebanner på forsiden af  

www.erritsoerugby.dk.
•  Newsfeeds med omtale på https://

www.facebook.com/EGIFRUGBY/
•  Newsfeeds med omtale på https://

www.facebook.com/groups/egifrug-
by/, samt Instragram og Twitter.

•  GRATIS øl / vand til alle 10 til 12 
hjemmekampe i 2019, samt i 2020 
og 2021.

Hvis du vil gøre brug af tilbuddet, kon-
takt da venligst vores sponsorudvalgs-
formand: Jens Lund Hansen, jeluka@
pc.dk, mobil +45 2426 8325.

TRÆNINGSKAMP FØLGES AF 
POKAL-KVARTFINALE
Lørdag den 9. marts spiller vi årets før-
ste træningskamp hjemme mod Ros-
kilde Vikings fra 2. divi-sion øst. Ugen 
efter - lørdag den 16. marts - går det 
for alvor løs. Her møder vi hjemme 
Hundested RK. Det sker i Dansk Rug-
by Unions pokalturnering 2018/2019 
- og der er tale om en kvartfinale. I 
fjor nåede vi semifinalen i denne tra-
ditionsrige turnering, og vi satser på at  
nå mindst lige så langt i år.

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

Paul Erik Jensen

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
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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

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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