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26. maj.

Ret til ændringer forbeholdes 
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Erritsø Bygade 97  
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Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk

Få dit OK kort knyttet til sponsor kontrakten med 
EGIF’s  venner og støt samtidig EGIF’s ungdom
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BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

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

HOVEDBESTYRELSEN

DILETTANT
Nu hvor de 7 forestillinger er afviklet, vil 
jeg gerne på vegne af EGIF rose alle for 
nogle fantastiske forestillinger. Publikum 
har haft megen fornøjelse af dem, og rig-
tig mange har sagt, at det har været den 
sjoveste forestilling i flere år. 

Jeg vil derfor gerne sige en 
STOR TAK TIL
•  Dilettanter og suffløse for nogle utro-

lig sjove og veludførte forestillinger, 
og fordi de har brugt 3 måneder af 
deres fritid på at øve.

•  Scenemester og de 2 lærlinge for alt 
deres praktiske arbejde og for den 
flotte indgangsportal.

•  Bente Stricker for det grafiske arbej-
de vedr. billetter, program og plakat.

•  BT Gulve for materialer til scenen. 
•  Gardenia for de flotte dekorationer til 

bordene og blomster til dilettanterne.
•  Trinity for de flotte lagkager til efter-

middagsforestillingerne.

•  Instruktør Michael Kristensen for 
dels den veludførte instruktion af 
forestillingerne, dels arrangementet 
vedr. de lukkede forestillinger, som 
medvirker til at give et stort tilskue-
rantal og dermed overskud til vore 
ungdomsafdelinger, og dels de man-
ge utrolig flotte sponsoraftaler.

•  Alle vore sponsorer, som også er 
med til at give et stort overskud til 
vore ungdomsafdelinger.

•  Alle hjælperne fra de forskellige afde-
linger, fordi uden deres store prakti-
ske hjælp havde det ikke været mu-
ligt at gennemføre forestillingerne.

Dilettant 2019 blev derfor, takket være 
alle ovennævnte, en stor succes.
Samtidig skal der lyde en stor tak til pub-
likum. Uden dem var der ingen dilettant, 
og det var meget glædeligt, at alle de 
åbne forestillinger var udsolgt. Vi håber, 
at vi ses igen i 2020.

Kurt Hansen

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

3



AFSLUTNINGER PÅ  
INDENDØRSSÆSONEN
Torsdagsholdet 
– vandgymnastik – den 25. april
Mandagsholdene 
– vandgymnastik – den 29. april
AKTIV TIRSDAG 
– tværidræt - den 30. april  
Mht. AKTIV TIRSDAG – tværidræt, skal 
tilmelding være Inger eller Vivi i hænde 
senest 1 uge før – altså den 24. april. Ind-
bydelse er uddelt.

UDENDØRSAKTIVITETERNE
Den 14. maj kl. 9,30 mødes vi udendørs 
til samtlige aktiviteter: krolf, petanque, 
naturfitness samt cykling.

AFSLUTNING FOR 
GYMNASTIKAFDELINGEN
Lørdag den 23. marts afholdte EGIF 
gymnastikafdeling afslutning for samt-
lige hold. Børn om formiddagen og voks-
ne om eftermiddagen.

Igen i år var AKTIV TIRSDAG-seniorsport 
blevet opfordret til at stille med et hold 
gymnaster. Sidste år var det en stor suc-
ces, og vi håber på det samme i år med 
godt 60 tilmeldte. 

SAMMENHOLD
Sammenholdet inden for de forskellige 
aktiviteter er helt fantastisk. Hjemme-
bagt kage er blevet normalen om torsda-
gen, når ”vandhundene” skal have deres 
kaffe og snakken går livligt.  

Det samme gælder for resten af aktivite-
terne, blot er ”hjemmebagingen” endnu 
ikke tilstede her. Men sammenholdet og 
de mange venskaber på kryds og tværs 
er helt i top.

UDFLUGT
Den 7. maj tager vi på udflugt til Brunkuls-
lejerne i Søby ved Herning. Vi skal opleve 
gavlmalerierne i Brande, Brunkulslejerne 
i Søby med en dygtig Guide. Vi skal spise 
i Kølkjær samt kaffe i Jelling. Program  er 
omdelt. Men husk sidste frist for tilmel-
ding er den 24. april.

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

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. 
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FODBOLD

JYSK MESTER
Fredericia KF fik sine første Jyske Me-
stre i weekenden: U13 i DBU indendørs 
række B.

Stort tillykke til: Caroline, Celina, Ida, 
Laura, Luna, Naja og Sia. En stolt træner 
Heidi: ”Tjørring som vi mødte i finalen 
blev nr. 1 i den indledende pulje med en 
målscore på +33, og vi blev 2´er. I den 
indledende puljerunde tabte vi 3-7 til 
Tjørring, men pigerne tog revanche i fi-
nalen med en sejr på 3-2”.

BRONZEMEDALJER
U14 vandt bronzemedaljer i DBU inden-
dørs række A. Stort tillykke til: Ester, 
Alberte, Alberte, Sofie, Verona og Thea.

Efter at have spillet sig sikkert videre fra 
de 7 indledende puljekampe, blev semi-
finalen et sandt drama: Den ordinære 
spilletid endte 3-3, og den ekstra spille-
tid på 3 min. gav ingen scoringer. Derfor 
skulle semifinalen afgøres med 3 straf-
fespark, og desværre missede pigerne 
finalen med mindst mulig margin, 5-6 ef-
ter straffe. Stor ros til pigerne for at tage 
en sejr i bronzekampen få minutter efter 
et mentalt drama.

ELITETRÆNINGSSTÆVNE
Fredericia KF’s U14 og U16 hold deltog 
i weekenden i FC Thy Piger’s Elitetræ-
ningstævne.
Bussen satte fredag kurs mod Skyum 
Idrætsefterskole. 4 kampe for U16, og 3 
kampe for U14 var på programmet.

Kampprogram U16: KF vs B93, KF vs. 
Viborg Q, KF vs. Lyseng, KF vs. Silke-
borg Q, 4 licensklubber, og som alle spil-
ler liga 1. Selvfølgelig et hårdt program 
for vores eget U16 liga 2, men der blev 
fightet i alle 4 kampe. En masse læring 
tages med til den kommende sæson.

Kampprogram U14: KF vs. B93, KF vs. 
Viborg Q, KF vs. FC Thy Piger, 3 licens-
klubber som modstandere, og som spil-
ler liga 1, liga 2 og liga 1.Der blev arbejdet 
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FODBOLD

rigtig godt som i alle 3 kampe. Mange 
gode offensive aktioner blev omsat til 
mål, 14 mål i 3 kampe. Stor ros til ar-
rangør FC Thy Piger for sund kost, gode 
faciliteter og stævnet generelt.

Tina Aabo

DRENGE UDTAGET
Pr. 1. marts har DBU Topcenter udtaget 
yderligere 3 drenge fra Erritsø til fredags-
træningen i VB. Denne gang drejer det 
sig om 3 spillere fra vores U12 årgang. 
Et stort tillykke skal der lyde til Magnus 
Ebbesen, Noah Wagner og Konrad Clau-
sen. Drengene er blevet tilbudt at del-
tage i Topcenter træningen indtil som-
merferien i år. At klubben nu har i alt 6 
spillere udtaget ud af knap 50 spillere er 
vi kun rigtig stolte af.

Mads J. Hansen

GENERALFORSAMLING
Fodboldafdelingen holdt den årlige gene-
ralforsamling en aften midt i marts. Da 
klubbens tidligere formand Kim Stewen 
havde valgt at stoppe var en ny formand 
klar til at tage over. Det blev Mads Jakob-
sen Hansen, som blev valgt for den kom-
mende periode. En stor tak skal lyde til 
Kim for hans store arbejde i bestyrelsen 

og i særdeleshed som formand. Ud over 
Kim valgte Jan Christensen og Søren 
Frank også at træde ud af bestyrelsen. 
En stor tak skal ligeledes til dem lyde for 
indsatsen gennem årene. 
Ny i bestyrelsen er Gitte Schouborg som 
i forvejen er ungdomsansvarlig. Som 
suppleant blev Søren Jensen valgt. Vi 
ser frem til samarbejdet med de nye 
medlemmer i bestyrelsen.
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FODBOLD

ÅRETS LEDER
På Generalforsamlingen blev også ud-
delt prisen for årets leder i EGIF Fodbold. 
Prisen gik til den nyvalgte formand Mads 
Jakobsen Hansen, som gennem en del 
år har ydet en stor indsats i EGIF Fod-
bold. Mads er en utrolig vellidt person og 
vi sætter stor pris på ham og er utrolig 
glade for hans indsats.

Stort tillykke til
Mads med prisen.

Karsten Pedersen

FORÆLDRE BARN OPSTART

8



TENNIS

GENERALFORSAMLING
Blev afholdt den 7. marts 2019 kl. 19.30 
i klubhuset, hvor godt en snes med-
lemmer var mødt op. Formandens be-
retning og referat af mødet kan ses på 
https://egiftennis.dk/ 

ÆRESMEDLEM
Denne hædersbevisning er ikke noget 
EGIF Tennis ”slynger omkring sig med”, 
men igen i år kunne vi på generalfor-
samlingen, på forslag fra bestyrelsen, 
udnævne et nyt æresmedlem: Stig 
Bach har gennem 25 år været aktiv i 
bestyrelsesarbejdet, hvor hans hoved-
ansvarsområde er vore baner og om-
kringliggende arealer samt dialog med 
kommunens folk m.m. Vore baners 
kvalitet og beskaffenhed har gennem 
årene mødt mange gæstende tennis-
spilleres misundelige blikke og rosende 
kommentarer. Igen en meget stor tak til 
Stig, som ufortrødent fortsætter – for-
håbentlig mange år endnu.

STANDERHEJSNINGEN
Som annonceret i sidste nummer af 
SPORT afholder EGIF Tennis nok årets 
største begivenhed – nemlig Stander-
hejsning, der markerer den officielle åb-
ning af sæsonen – den 28. april 2019 kl. 
13.00 på anlægget. Alle er velkomne – 
medlemmer såvel som interesserede – 
hvor vi kan få afprøvet banerne, banket 
”vinterrusten” af, en god tennissnak og 
hyggeligt samvær. Jan fra specialforret-
ningen InSport i Aarhus vil være tilstede 
med et stort udvalg af sit tennissorti-
ment til yderst favorable priser.

GENVALG
EGIF Tennis´ formand 
Hans Martin Brøn-
dum blev ved gene-
ralforsamlingen i Jyl-
lands Tennis Union 
den 13. marts 2019 i 

Skanderborg genvalgt, til en ny 2 årig 
periode, som formand for JTU og HMB 
fortsætter dermed i DTF bestyrelsen 2 
år mere. Stort tillykke til Hans Martin, 
der holder os fremme i 1. række i dette 
regi.

Bjarne Axelsen

EGIF TENNIS I TV
EGIF Tennis og Bjarne Axelsen var på 
landsdækkende TV i bedste sendetid 
sidst i den sene TV avis torsdag den 14. 
marts i et indslag om udfordringer ved 
at fastholde sommersports-udøvere om 
vinteren.

Hans Martin Brøndum
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SVØMNING

TENNIS

MANDAGSTENNIS
Mandagstennis er blevet meget popu-
lært blandt medlemmerne. Hver man-
dag i sommerperioden tilmelder der sig 
30 – 40 spillere. For nye spillere i klub-
ben er det også en god måde at komme 
til at kende andre medlemmer på, og 
har man i forvejen ingen at spille med, 
så kan man let finde en makker man 
passer sammen med i styrke til øvrige 
dage.

Tilmelding.
Mandagstennis arrangeres som en 
double-turnering, hvor klubbens med-
lemmer kan deltage. Tilmelding sker 
månedsvis forud på fremlagte lister 
i Klubhuset. For at deltage sættes X i 
felterne ud for de mandage der ønskes 
at spille. Sidste mandag i måneden 
kan næste måneds spilleplan hentes 

i klubhuset eller ses på hjemmesiden 
egiftennis.dk. Der spilles 90 minutter 
pr. gang, og de tilmeldte spillere bliver 
sat sammen med forskellige makkere/
modstandere fra gang til gang. Der spil-
les damedouble, mix-double og herre-
double lidt efter hvem der er tilmeldt.

START
Mandagstennis starter mandag den 13. 
maj, og sidste frist for tilmelding til maj 
måned er søndag den 5. maj kl. 20.00 
på liste i Klubhuset. Spilleplan er klar 
onsdag den 8. maj i Klubhuset og på 
hjemmesiden.

Mandagstennis er en god måde at kom-
me med i det gode kammeratskab på, 
der er i EGIFs Tennisklub.

Anders Hansen

PARASVØMNING 
Den 8-10. februar til Malmø Open viste 
Camilla Bitz Witt rigtig god form. Samlet 
blev det til 100 % PR på første dagen. 
Tiderne rakte til en 4., 2. og 1. plads.
Camilla fortsatte ved anden dagen, hvor 
det blev til 4 starter og igen til 4 person-
lige rekorder. 
Sidste dag blev det til bronze i 100 fri og 
en sølvmedalje i holdkappen i 4×50 fri  
Det tegner til at blive et godt DM for 
Camilla senere på sæsonen.



REGIONSSTÆVNE FOR 
ÅRGANGSSVØMMERE
I weekenden 23-24. februar deltog15 
svømmere i et turneringsstævne i Vejle 
svømmehal. Alle svømmere leverede 
flotte præstationer og der blev svøm-
met personlige rekorder fra blandt 
andet Magnus Baun-Nielsen, Anna 
Rohde, Anna Lykke, Caroline Van Vliet 
og Alberthe Fauerby. Derudover svøm-
mede Tobias Hejslet, Marie Mortensen, 
Lærke Iversen, Sissel Jessen, Maja 
Rolighed og Frederik Billesø Beck også 
personlige rekorder og samtidig rakte 
det til både guld, sølv og bronze medal-
jer og flere var på medalje skamlen op 
til flere gange. Ud over medaljetagerne 
var også nye og yngre svømmere med 
fra klubbens KIII og Talenthold. Her kan 
nævnes Sofie Søgaard, Mathilde Bruun 
og Sebastian Pedersen, som også fik en 
god oplevelse ved at være til et svøm-
mestævne.

Alle svømmere fik en god oplevelse og 
trænerne, Cathrine Skau Hansen og An-
ders Billesø Beck har kun rosende ord 
om de unge svømmere

DRONNING DORTHEA CUP
Svømmerne fra K1, K2 og K3 har også 
været til Dronning Dorthea Cup i Kol-
ding. Der blev leveret flotte præstatio-
ner af alle svømmerne, der alle kunne 
tage hjem fra stævnet med min. én ny 
personlig rekord. Fredag aften blev de 
indledende løb svømmet, og her lykke-
des det Frederik Billesø Beck, Magnus 
Baun-Nielsen, Maja Rolighed, Mathias 
Jørgensen og Peter Rom Poulsen at 
kvalificere sig til finalerne der blev af-
holdt lørdag aften. Desuden svømmede 
både Maja og Frederik sig til en første-
plads i hhv. 1 og 2 af deres finaler. Yder-
ligere blev der også svømmet hele 12 
medaljer hjem, hvoraf 9 var guldmedal-
jer og 3 bronze.

VESTDANSKE MESTERSKABER 
Den 8.-10. marts deltog vore junior 
svømmere til Vestdanske mesterskaber 
på Langbane (50 m) i Vejle, hvor klub-
ben havde 9 svømmere med,  og udfal-
det af deres indsatser var en personlig-
rekordprocent på 85 %, hvilket giver et 

SVØMNING
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SVØMNING

rigtigt godt billede af at det arbejde de 
unge seje svømmere ligger i den dag-
lige træning, giver mening.

Gruppen som var afsted var:
Zophia Henriks, Julie Dumstrei, Luna H. 
Møller, Rose Simon, Clara Lynggaard, 
Laurits Sigaard, Christian Lorey, Lucas 
Grinderslev og Morten Baxter.

Samlet set for stævnet blev resultater-
ne til PR i 28 ud af 33 starter: 5 klub-
rekorder- 2 der fik kravtid til DM junior 
langbane - 9 svømmere der er blevet 
bedre - 6 B finaler

Nu ser vi alle frem til deres næste store 
mål for denne sæson som er danske ju-
nior mesterskaber på langbane som er 
fra 5.- 9. april.

GENERALFORSAMLING 7. MARTS
Efter formand Anne Simon havde aflagt 
bestyrelsens beretning og regnskabet 
for 2018 var gennemgået, blev der af-
holdt valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen det kommende år ser 
herefter således ud:
Formand: 
Anne Simon (modtog genvalg)
Medlemmer: Frantz Rom Poulsen, Pal-
le Dumstrei, Anders Billesø Bech, Gitte 
Baun-Nielsen.
Suppleant: Stine Holm Møller
Beretningen fra bestyrelsen og refera-
tet fra generalforsamlingen kan læses 
på klubbens hjemmeside.

KOMMENDE BEGIVENHEDER
25. marts begynderstævne i klubben 
med 30 tilmeldte svømmere.
5-9. april DM for junior/senior. 

SÆSONAFSLUTNING
Svømmeskolesæsonen slutter med ud-
gangen af april, men igen i år har det 
været muligt at få nogle af vores bedste 
instruktører og hjælpeinstruktører til at 
forlænge sæsonen, med tilbuddet om 
sommersvømning. 

Stine Holm Møller



MIN TUR TIL FRIVILLIGT ARBEJDE
Gymnastikafdelingen vil gerne bruge din hjælp. 
Det kan være alt fra nogle timers hjælp eller 
en hel sæson. Al den hjælp vi kan få, vil vi med 
glæde tage imod. Til gengæld får du nogle gode 
oplevelser. Prøv at afkrydse:

   Jeg er sprængfyldt med energi, og vil gerne 
være instruktør eller hjælper på et børne- 
eller juniorhold.

   Jeg elsker socialt samvær og bevægelse, 
og vil gerne være instruktør eller hjælper på 
et voksenhold.

   Jeg kan aldrig stå stille, når jeg hører noget 
godt musik så jeg vil gerne være instruktør 
eller hjælper på et rytmehold.

   Jeg sidder altid i cafeteriet når der er Sjov 
Lørdag, så lad mig give en hånd med ved 
redskaberne.

   Mit barn er gymnast på holdet, så jeg vil 
gerne hjælpe da jeg er der alligevel.

   Jeg er den fødte sælger og vil gerne sælge 
ok-medlemskaber i løbet af sæsonen.

   Jeg er mere administrativ, så bestyrelses- 
og udvalgsarbejde er lige mig.

   Ingen af de ovenstående, men jeg er fanta-
stisk til f.eks…..

Hvis du har fået sat et eller flere krydser eller 
bare er interesseret, vil vi gerne høre fra dig. 
Kontakt programudvalget Lars L 99552935, 
Heidi 40146595, Marianne 23661813

Lars Jensen

GYMNASTIK

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 14,16,21

200,-

Bemærk forskellige start/slut uger uden træning pga helligdage.
Tilmelding via vort on-line system på www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere.
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RUGBY

NY FORMAND
Formand for Erritsø Rugby Kurt Due 
Petersen gennem 20 år er trådt tilbage 
ved den ordinære generalforsamling i 
februar. Allan Pertti Frandsen blev valgt 
som ny formand.  

Steen Kristensen og Fie Bogh er blevet 
valgt ind i bestyrelsen. Henrik Norman 
Christensen er trådt tilbage som sup-
pleant og Kurt Due Petersen er trådt ind 
som ny suppleant.

UNGDOM

BOOT CAMP 2019
Hele ungdomsafdelingen, dvs. spillerne 
fra U-10 op til U-16, drenge, piger, foræl-
dre, træner og dem som har tilknytning 
til rugbyafdelingen var inviteret til dette 
års boot camp ved Erritsø idrætscenter 
og svømmehal. Der skulle bare hygges 
og endnu engang var vi som klub sam-
let og nød fællesskabet på tværs af år-
gange og køn.

Venskab uden kendskab

U-10/12´s nye træner, Morten Jørgen-
sen sørgede for at spillerne kom godt 
ud af det med hinanden. Ungdomsfor-
mand Jan ”bubsi” Nielsen sørgede for 
det overordnede til stor tilfredshed for 
alle deltagerne. Med som trænere og 
holdleder var Thomas Arvad Meier og 
Iben Arvad for U-16. De ny oprykkede 
U-16 spillere havde lørdag aften team-
talk med deres træner og holdleder, 
hvor emnerne holdfølelse, kammerat-
skab, sprog, forpligtelser og kommu-
nikation blev diskuteret. De unge bød 
godt ind og der kom nogle gode snakke 
i gang, som blev fremlagt på forældre/
spiller møde om søndagen. Der var et 
godt fremmøde fra forældrene om søn-
dagen. Erritsø Rugby Bootcamp 2019 
var en god byggesten for hele U-16 
teamet, spillere og ledere.

Paul Erik Jensen
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RUGBY

SENIOR

FLOT DEBUT
Vores førstehold åbnede sæsonen med 
en overbevisende hjemmesejr i træ-
ningskampen mod Roskilde Vikings. 
Hele 69 – 0 vandt vores gutter, efter 
pauseføring 33 – 0. Kampen gav debut 
til teenagerne Theis Arvad Meier og 
Andreas Raun. De gjorde det fremra-
gende og kronede debuten ved begge 
at komme på scoringstavlen. Vi har et 
godt mix af unge, lidt ældre og noget 
ældre spillere.

ENGELSK DEBUTANT
Den 29-årige Jack Levey, stammer fra 
England og har boet i Vejle i tre år og 
er for nylig blevet interesseret i at spille 
rugby igen.  Han gjorde alting rigtigt og 
lavede hele to 5-points scoringer. 

INTEGRATION
Gennem årene har vi i EGIF haft spillere 
fra mange europæiske lande, Afrika, 
Nordamerika, Australien, New Zealand 
og Oceanien. Lige nu har vi George 
Melgaard fra Fiji, Gilles Boué fra Frank-
rig og Jack fra England. I tillæg til, at 
disse udenlandske spillere bringer ny 
inspiration til vores rugbyspil fra deres 
hjemlande, er det samtidig tydeligt, at 
folk med rugbyrødder har let ved at in-
tegrere sig. Det er vi meget stolte over 
i rugbyafdelingen og i hele vores sport.

TILFREDS CHEFTRÆNER
Siden februar har truppen trænet flit-
tigt under Dennis Graversens kyndige 

ledelse og instrukser. Ansættelsen af 
Dennis, vores første betalte rugbytræ-
ner, markerer overgangen til en mere 
eliteorienteret tilgang til vores sports-
gren i Trekantsområdet, hvor vi er den 
eneste rugbyklub.

Hver tirsdag og torsdag aften kl. 18 – 20 
træner vi på lysbanen ved siden af den 
store rugbybane. Dennis udtrykker til-
fredshed med træningsindsatsen i den 
første måned og glæder sig - sammen 
med spillerne - til sæsonen, der starter 
med pokalkampe her i marts, 10-a-side 
stævner i april, og egentlig turnerings-
start i 1. division, landets øverste rugby-
liga, til maj.

KVARTFINALESEJR I POKALEN
Moralen var høj og sammenspillet flot, 
da vores førstehold midt i marts sikrede 
sig adgang til semifinalen i Dansk Rug-
by Unions pokalturnering 2018/2019. 
Det skete med en 32 – 24 sejr over de 
for-svarende pokalmestre, Hundested 
Rugbyklub, efter pauseføring 15 – 12.

Pokalkampen på vores hjemmebane 
blev en spændende, intens og til tider 

15



RUGBY

velspillet affære.. Vores points blev 
scoret af holdkaptajn Thor Steendahl 
med 17 points, imens Michael Klæsøe, 
Thomas Ar-vad Meier og Andreas Raun 
hvert scorede 5.

I pokalsemifinalen skal vi lørdag den 
30. marts til Christianshavn for at møde 
CSR/Nanok. Cheftræner Dennis har 
denne vurdering efter kvartfinalesejren 
over de forsvarende pokalmestre:

”Jeg glæder mig over sejren. Jeg er 
ikke helt tilfreds med måden, vi fik den 
på. Men gutterne viste moral og spille-
mæssig fremgang i forhold til storsej-
ren i træningskampen over Roskilde i 
starten af marts. Jeg synes, det var et 
godt lag, vi fik lagt på det, vi arbejder på 
ved træning. Allerede nu synes jeg, vi 
står godt rustet til pokalsemifinalen ude 
mod CSR/Nanok.”

ELITEPROJEKT I MEDVIND
De første elitesponsorer er fundet. 
Blandt andet takket være vores nye 
sponsorudvalgsformand, Jens Lund 
Hansen. I skrivende stund har PL Jes-
sen ApS i Erritsø og Mogens Rasmus-
sen A/S i Middelfart indgået aftale 
med os om økonomisk støtte til vores 
eliteprojekt fra 2019 til 2021. Projektet 
aflønner vores cheftræner, Dennis Gra-
versen. Målet er bl.a., at vi skal højne 
udviklingen af vores unge, lokale rug-
bytalenter og vinde klubbens første 
DM-medaljer for seniorer. 

Vi har plads til endnu flere elitesponso-
rer. 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 Twit-ter.

•  GRATIS øl / vand til alle 10 til 12 hjem-
mekampe 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.

Allan Pertti Frandsen
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HOVEDBESTYRELSEN

UDDRAG AF BERETNING FRA EGIF 
GENERALFORSAMLING 2019
Jeg kan ikke finde ud af om det har væ-
ret et godt eller et skidt år for EGIF som 
helhed. Nogle afdelinger oplever tilgang 
af medlemmer, andre stilstand og igen 
andre oplever en tilbagegang. En ting 
er dog sikker, den organiserede idræt 
er under pres af den ikke-organiserede 
idræt, hvor folk vælger hvor og hvornår 
de ønsker at dyrke idræt. Derfor drøf-
ter vi i Hovedbestyrelsen også jævnligt 
nye tiltag, der skal være med til at sikre 
EGIF’s berettigelse fremadrettet. 

I den forbindelse har vi for nogle må-
neder siden startet Floorball op under 
Gymnastikafdelingen. Hvis det viser sig 
at Floorball vokser sig stor nok til at kun-
ne stå alene, så er det planen at udskil-
le det som selvstændig afdeling under 
EGIF. Vi må også konstatere at det er 
sværere og sværere for afdelingerne at 
finde frivillige kræfter både hvad angår 
frivillige og trænere. For enkelte afde-
linger kan en stor del af medlemstilba-
gegangen spores tilbage til mangel på 
trænere.

Det er stadig vigtigt for mig at EGIF er 
synlig ikke mindst i lokalområdet og her 
synes jeg at de forskellige afdelinger 
gør et stort og godt stykke arbejde. På 
de interne fronter er afdelingerne hel-
digvis 100% selvkørende og kræver kun 
ganske lidt involvering fra hovedbesty-
relsens side. 

SPORT, Hovedbestyrelsen har ikke væ-
ret de mest aktive i selve bladet, men vi 

diskuterer det på hvert eneste hoved-
bestyrelsesmøde. Ruth sikrer det kor-
rekte indhold til hvert nummer og har 
også lovet at fortsætte med dette i tiden 
fremover. TAK til Ruth for indsatsen.

EGIF´s VENNER,  ligger jo nu under 
Hovedbestyrelsen og aktiviteterne er 
primært fokuseret omkring vores stør-
ste sponsorer OK og Super Brugsen i 
Erritsø, hvor vi stiller op til forskellige ar-
rangementer. 

SJOV LØRDAG, anser vi stadig som 
værende et vigtigt alternativ til børn 
og unge i lokalområdet selv om delta-
gerantallet er vigende. Vi er begyndt at 
markedsføre Sjov lørdag lidt mere med 
diverse bannere og umiddelbart kan vi 
se en positiv udvikling i antallet af del-
tagere. Der er ingen tvivl om at dette 
kommer til at fortsætte i årene frem-
over.

SENIORSPORT, her er alt tilbage ved 
det gamle. Vi kan være rigtig stolte af 
Seniorsport både mht. de fysiske akti-
vitetstilbud, men også de mere socia-
le islæt som kaffe og sang, teatertur, 
forårs- og sommertur mv. En stor tak 
til Vivi og Inger, deres instruktører og 
medhjælpere for den helt unikke og 
imponerende indsats, der lægges for 
dagen her!

TAK
Tak til alle samarbejdspartnere: de en-
kelte underafdelinger og deres bestyrel-
ser, sponsorer, støtteforening, Michael 
Kristensen og hans dilettanter, trænere/
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ledere/instruktører, Erritsø Idrætscen-
ters forretningsudvalg, hallens cafeteria 
og det øvrige personale i Erritsø Idræts-
center og mange flere for samarbejdet i 
det forgangne år!
Regnskabet udviste et overskud på kr. 
14.000 

Der var genvalg til Lars Bøgebjerg som 
formand og Kurt Hansen som kasserer.

Ligeledes genvalg til Flemming Fænø 
som bilagskontrollant og Kim Toft som 
suppleant for bilagskontrollant.

ÅRETS LEDERPRIS
Årets lederpris, skænket af Flemming 
Fænø blev af Lars Bøgebjerg overrakt til 
Karna Hansen fra Gymnastikafdelingen.

Lars Bøgebjerg

HOVEDBESTYRELSEN

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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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
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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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