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BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

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

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.

GYMNASTIK
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FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 23. marts var det igen tid til 
årets højdepunkt i Gymnastikafdelingen, 
hvor vi afholdte forårsopvisningen, som 
afslutning på vintersæsonen.

Program bestod i år af 17 forskellige hold 
som således også viste den store alsidig-
hed i gymnastikken - en skøn blanding af 
børn, unge, voksne og seniorer - motion, 
rytme, spring, floorball og line dance. 
Hertil kommer 14 andre forskellige gym-
nastikhold, som ikke er opvisningshold.

Første del af dagen startede med fest-
lig indmarch kl 10. Første hold på gulvet 
var det store forældre/barn hold, og de 
blev efterfulgt af 5 børnehold og junior 

mixholdet. Formiddagens program blev 
afsluttet med en flot opvisning af 10-14 
holdet fra DGI Sydøstjylland. Efter en 
middagspause var der ny indmarch kl 14. 

Her kunne vi hylde 4 jubilarer: 
Mette Bladtkramer og Lars Jensen 
havde 25 års jubilæum som instruk-
tører.  Inger Nissen og Poul Jakob Pe-
tersen havde 40 års jubilæum og de 2 
blev derfor samtidig kåret som æres-
medlemmer.

Eftermiddagens program lagde ud med 
instruktørholdet, hvor Alberte Rose 
havde stået for at samle instruktører og 
hjælpere til en festlig gang gymnastik.

GYMNASTIK
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Herefter indtog Aktiv Tirsdag Senior-
motion gulvet med over 60 deltagere, 
som fik rørt sig under ledelse af Birthe 
Jensen. Resten af eftermiddagen kun-
ne tilskuerne nyde en skøn blanding af 
flot rytmisk gymnastik og spændende 
spring samt line dance. Midtvejs var der 
også opvisning af det nye tiltag Floorball.

Dagen blev afsluttet på festligste og flot-
teste vis med opvisning af Ågård Efter-
skole med 138 elever, som alle udstrå-
lede smittende glæde.

I løbet af dagen har der været næsten 
800 betalende tilskuere, udover de man-
ge gymnaster og børn under 17 år som 
havde gratis entre.

GENERALFORSAMLING
Gymnastikafdelingen har afholdt ordinær 
generalforsamling den 27. marts, med 
6 fremmødte udover bestyrelsen. Kim 
Borg blev valgt som dirigent og kunne 
konstatere at vedtægterne var overholdt.

Formand Arne aflagde beretning, og 
kunne henvise til Gymnastikafdelingens 
hjemmeside, der løbende opdateres 
med nyheder, billeder, og hvad der fore-
går i Gymnastikafdelingen. Som noget 
nyt har der i forgangne år været et vel-
lykket samarbejde med BPI på junior-mix 
hold spring og rytme. Og der er startet 
ny aktivitet Floorball, som vi har store 
forventninger til. Seneste arrangement 
var en vellykket forårsafslutning med op-
visninger hele dagen og mange gymna-
ster og tilskuere, og dagen blev afsluttet 
med fest for trænere med påhæng. Des-
uden var det et år med mange prisudde-
linger i Gymnastikafdelingen:
Karna Hansen modtog EGIFs lederpris. 
Mette Bladtkramer og Lars Jensen hav-
de 25 års jubilæum. 
Inger Nissen og Poul Jakob Petersen 
havde 40 års jubilæum og blev samtidig 
kåret som æresmedlemmer.

For det kommende år forventes igen en 
stor udfordring i at lægge programmet 
for næste sæson mht. at finde instruktø-
rer og få kabalen til at gå op med haltider 
og -steder.

SIF er nedlagt og erstattet af et idræts-
råd, som bliver interessant at følge. 
GDPR og stramning af persondataloven 
trådte i kraft, Kurt Hansen har gjort et 

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

stort stykke arbejde med at lave et fæl-
les regelsæt for hele EGIF og som nu 
skal indarbejdes og efterleves i afdelin-
gerne.

Programudvalg: Fik etableret samar-
bejde med BPI på junior området med 
godt resultat, vælger derfor at fortsætte 
samarbejdet næste sæson.

Springudvalg: Har afviklet de sæd-
vanlige arrangementer, som er spredt 
ud over hele sæsonen – natspring, 
springweekend og børnefællestræning. 
Børnejulefræs måtte desværre aflyses 
pga for få tilmeldte – måske det skyldes 
tilmeldingsproceduren eller tidspunktet. 
Jump&Pay kom-og-vær-med springtræ-
ninger har været afholdt i samarbejde 
med andre Fredericia foreninger.

Rytmeudvalg: Har ikke afholdt arrange-
menter.

Susanne gennemgik regnskabet som vi-
ste et overskud på kr. 58.176,31 og likvid 
beholdning på kr. 542.764. Regnskabet 
blev godkendt uden bemærkninger.
Der var ingen indkomne forslag.

På formandsposten var der genvalg af 
Arne Kragelund.

Til bestyrelsen var der genvalg af Lars 
Lærkedahl og Heidi Rose. Lars Jensen 
ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Kim 
Skat.

Marianne Kromann, Cecilie Hansen og 
Susanne Reher Hansen var ikke på valg. 

Som suppleant ønskede Anni Nydam 
Møller ikke genvalg. Nyvalgt blev Katrine 
Eilenberg for 1 år. 

Som bilagskontrollant genvalgtes Birgit 
Christiansen.

Som bilagskontrollantsuppleant genvalg-
tes Grete Nielsen. 

Under eventuelt:
Inger takkede for udnævnelsen som 
æresmedlem, som var en meget positiv 
overraskelse for hende.

Der er meget fokus på GDPR og person-
datalov – men viser sig også i stigende 
omfang at være nødvendigt bl.a. fordi vi 
oplever mange forældre er meget opta-
get af deres mobiltelefon mens barnet 
træner.

Arne takkede Anni og Lars for deres tid 
og arbejde i bestyrelsen, og hjælpere og 
støtter for samarbejdet i det forgangne 
år.

Til sidst var der hygge og lidt mad til alle 
fremmødte.

Lars Jensen
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FODBOLD

UNGDOM 
FORÆLDRE/BARN HOLDET
I april måned har EGIF- fodbold haft åben 
træning for de 3-5 årige drenge og piger. 
Omkring 25 drenge og piger samt deres 
forældre møder glade op hver onsdag for 
at spille fodbold. Dybt koncentreret og 
meget opmærksomme på, hvad der bli-
ver fortalt, har de skudt, kastet og driblet 
med bolde. De har scoret en masse mål 
og øvet jublescener. Er helt sikker på, 
at klubbens kommende stjerner findes 
blandt disse børn.

Gitte Schouborg

ÅBEN TRÆNING U12 PIGER
Kom og vær med i vores fællesskab.
Fredericia KFUM og Erritsø GIF, fodbold-
afdeling har indgået klubsamarbejde om-
kring årgang 2007 U12 piger og årgang 
2008 U11 piger sidste år.

Vi er omkring 30 piger der mødes på 
tværs af klubberne 2 gange om ugen og 
vi kunne sagtes være flere. Måske får du 
også sved på panden. Kom og vær med. 
Du er velkommen til at tage et par ven-
inder med. 

Vi træner hver mandag i Erritsø kl. 17.00-
18.30 bag ved Erritsø fællesskole Krogs-
agervej 40. I KFUM-Parken, Randalsvej 
29 hver torsdag kl. 17.15-18.30.

Der er åben træning den 6/5, 13/5 og 
20/5 i Erritsø, og KFUM-PARKEN 9/5, 
16/5 og 23/5. Kan du ikke en af disse 
dage, så kontakt en af nedenstående 
kontaktpersoner for nærmere aftale.

Kontaktperson for Fredericia KFUM:
Træner, Jesper Laursen, 5215 9854
jesper@linejesper.dk 

Kontaktperson for Erritsø: 
Træner, Finn Pedersen, 2985 9750
finnpsen@youmail.dk

Finn Pedersen

SENIOR 
SERIE 3 GODT FRA START
Efter en lang og god opstart var Fodbold-
afdelingens bedste hold, Serie 3 klar til 
at spille om points i sidste weekend i 
marts. Vi har en rigtig spændende trup 
med mange dygtige spillere, og et hold 
der både til træning og kamp altid er klar 
til at spille med stort engagement.

Vi har fået nogle spillere tilbage fra lang-
varige skader, og fået tilgang fra Ardit 
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FODBOLD

Rama fra Fredericia FF, Grace Muganza 
fra Fredericia KFUM og Malte Brink fra 
Middelfart. Så vi tøver ikke med at mel-
de klart ud, at vi går efter en oprykning.

Og vi har da også fået en god start på 
sæsonen. 
Først slog vi Vinding 2-1 på udebane. 
En utrolig vigtig sejr da Vinding er vores 
største og reelt eneste konkurrent til før-
stepladsen. Kampens Spiller var Jonas 
Bo Ottesen. Målscorere Emil Laursen 
og Jonas Bo.
 
Dernæst kom Smidstrup på besøg. Og 
på vores kunstgræsbane blev de udspil-
let, og slap reelt billigt med at tabe 6-0. 
Kampens Spiller blev Emil Laursen, som 

lavede et enkelt mål. Øvrige målskytter 
blev Mikkel Wesenberg med 2, Jonas Bo 
Ottesen med 2 og Oscar Møberg med 1.
Så en rigtig god start. Men med 12 kam-
pe igen er der jo lang vej endnu.

Men vi håber og tror vi engang i juni kan 
fejre en oprykning.

Morten Gram

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

HUSK - UDENDØRSAKTIVITETER
Tirsdag den 14. maj kl. 9.30.

CYCLING: 
Ved P-pladsen foran hallen

PETANGUE: 
Ved tennisbanerne

KROLF og NATURMOTION: 
Ved boldbanerne bag ved hallen
Deltagelse gratis. Ingen faste instruktø-
rer. Nye medlemmer 50 kr. i medlems-
gebyr. Billederne taler for sig selv.
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BEGYNDERSTÆVNE I 
SVØMMESKOLEN
Mandag den 25/3 afviklede Erritsø 
Svømmeklub det andet klubstævne i 
denne sæson. Deltagerne var svøm-
mere fra vores talenthold, vores øvet 
svømmere og udvalgte let øvet svøm-
mere. Godt 60 svømmere deltog denne 
eftermiddag. 

Der var en fantastisk stemning i svøm-
mehallen med stor opbakning fra svøm-
mernes familie som var både forældre, 
søskende, bedsteforældre og kamme-
rater. For nogen var det første gang 
de overhovedet var med til et stævne. 
Mange havde kriblen i maven, men det 
var tydeligt at glæden var stor og alle de 
indøvede svømmetag for hele sæsonen 
viste hvor dygtige hver enkelt svømmer 
var. Alle trænerne var ovenud stolte 
over de flotte præstationer. 

Vi afvikler klubstævnet for at vise svøm-
merne at det ikke kun er en individuel 
sport. Der er et stort fællesskab i vores 
forening og det er sjovt at konkurrerer. 
Den sidste sæson er det lykkedes os 
at skabe et rigtig solidt fundament så 
hvis nogen har et ønske om at svømme 
mere så er det en mulighed. Vi har også 
et challenge hold 
i klubben til dem 
der ikke nødven-
digvis vil gå kon-
kurrencevejen 
men nyder van-
dets mange mu-
ligheder. Det skal være sjov at svømme 
– det har vi skabt i Erritsø Svømmeklub.

UDEN FORÆLDRE TIL AT HJÆLPE, 
INGEN SVØMMEKLUB
Ligesom i alle andre klubber er vi i Er-
ritsø svømmeklub afhængige af hjælp 

SVØMNING

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

GYMNASTIKOPVISNING
Gymnastikopvisningen i gymnastikaf-
delingen var igen i år en god oplevelse, 
hvor over 60 deltog. Se billederne.
Vi har vinterafslutning den 30. april og 
udflugten finder sted den 7. maj.

Vi takker for en god sæson i hallerne.

Inger og Vivi
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SVØMNING

fra forældregruppen, både de forældre 
som har børn i svømmeskolen og ikke 
mindst de som er forældre til en kon-
kurrencesvømmer. Vi mangler forældre 
til at hjælpe os med at løse den store 
opgave det er at drive en svømmeskole 
og en konkurrenceafdeling. Pt. mang-
ler vi en forældre til vores bestyrelse, 
en forældre der vil hjælpe med at drive 
svømmeskolen, flere forældre der har 
mod på at uddanne sig som officials og 
forældre der blot vil hjælpe med prak-
tiske opgaver i forbindelse med vores 
forskellige aktiviteter i løbet af året. Vi 
uddanner løbende forældre til officials og 
senest har Lone B. Witt taget modul 3, 
Benedikte van Vliet, Mai Britt Faurby og 
Mark Druet har lige taget modul 2. Vi an-
dre glæder os til at dele kanten med jer.

VESTDANSKE 
ÅRGANGSMESTERSKABER
Fra den 29.-31.3 deltog Peter Rom Poul-
sen i VÅM i Thisted. Fredag svømmede 
han 100 m bryst og 100 m fly. Hvilket 
gav ham en flot 8. plads i bryst og ef-
ter et godt veldisponeret løb en flot 19 
plads i 100 fly og en pr. på 5 sekunder. 

Lørdag og søndag svømmede han også 
4 flot disponerede løb og det blev i løbet 
af weekenden til 4 løb ud af 6 med PR. 

Alt i alt et godt 
VÅM, som viste at 
Peter har fået for-
men på plads og 
at han har udviklet 
sin svømning.  

DANISH OPEN OG DM FOR JUNIO-
RER PÅ LANGBANE I TAASTRUP
Erritsø Svømmeklub deltog i DM junior 
langbane, som sammen med Danish 
Open er Danmarks eneste ”interna-
tionale” svømmestævne. Gruppen af 
svømmere der deltog, var Clara Lyng-
gaard, Julie Dumstrei, Christian Lorey 
og Laurits Sigaard. 

Fire spændte Erritsø svømmere tog fre-
dag den 5.4 den lange vej til Taastrup 
for at afprøve egne evner til deres før-
ste store stævne. Det at svømme et 
internationalt stævne for første gang og 
svømme i samme bassin som de helt 
store stjerner, er noget der udfordre 
selv den sejeste teenager.

Stævnet bød på mange gode præstatio-
ner og erfaringer. Svømmerne og træ-
neren fik ting med hjem som der kan 
arbejdes med for at blive endnu bedre 
til næste gang. Det blev til en flot ny 
klubrekord i 50 m fri til Clara Lynggaard.

Luna Holm Møller deltog i samme 
weekend i Gentofte Open og her sat-
te hun også en ny klubrekord i 200 m. 
bryst. 

Stine Holm Møller
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RUGBY

SENIOR
SEMIFINALE-EXIT I POKALEN
For andet år i træk blev semifinalen i 
Dansk Rugby Unions pokalturnering 
endestationen for EGIF. Denne gang 
var det københavnske CSR/Nanok, der 
stod i vejen for den forjættede finale for 
vores hårdt kæmpende førstehold. 

I løbet af første halvleg måtte først vo-
res tilbagevendte fullback Jens Vissing, 
dernæst indercenter Hans Erik Severin-
sen og til sidst højre wing, den unge An-
dreas Raun, alle lade sig udskifte. Det 
skete efter hændige uheld i kampens 
hede. De tre udskiftninger tvang os til 
omrokeringer, hvor George Melgaard 
blev rykket ned som fullback og Henrik 
H. Jørgensen kom ind som klyngehalf. 
CSR/Nanok lagde yderligere pres på, og 
i første halvlegs lange overtid scorede 
hjemmeholdet yderligere to gange.

Bagud tre scoringer var det vores plan 
at slå tilbage i anden halvleg. Alligevel 
blev det CSR/Nanok, der startede med 
en ny scoring. Det kostede på kræf-
terne og yderligere fire af vores spillere 
måtte lade sig udskifte, heriblandt tre 
forwards Andreas de Neergaard Bud-
sted, Per Søndergaard og Jimmi Hede.
Efter lang tids vedvarende pres fik vi 
endelig trykket hjemmeholdet i bund til 
vores første scoring i kampen. Begge 
hold fik hen mod slutningen scoret hver 
én gang. Først hjemmeholdet, dernæst 
vores venstre wing Casper Bruus Aerts, 
der i kampens overtid fik presset bol-
den i græsset bag hjemmeholdets mål-
linje. Holdkaptajn Thor Steendahl lukke-

de dernæst semifinalen med et sikkert 
spark over til slutresultat 14 – 36.
Points for EGIF: Craig Johnson og Ca-
sper Bruus Aerts hver 5 og Thor Steen-
dahl 4.

Efter sejre i årets første to kampe løb 
vi dermed ind i sæsonens første neder-
lag. Vores kompetente cheftræner Den-
nis Graversen var fattet efter vores exit 
fra pokalturneringen. Han sagde efter 
kampen:

”Vi mødte et bedre hold, ingen tvivl om 
det. Jeg sidder dog med en fornemmel-
se af, at vi godt kunne have gjort det 
bedre. Holdet begynder nemlig at fun-
gere med det nye system, vi arbejder 
med. Specielt synes jeg, at en spiller 
som vores holdkaptajn Thor Steendahl 
videreudvikler sig virkelig positivt.” 

TO EGIF’er I LANDSHOLDSTRUPPEN
Vores normale klyngehalf Christoffer 
”Kiwi” Winstrøm og vores flyhalf og 
holdkaptajn Thor Steendahl blev begge 
udtaget til årets første landsholdssam-
ling. Derved følger begge EGIF’er flot 
op på sidste sæson, hvor det endda 
lykkedes ”Kiwi” at få debut i rødt 
og hvidt. Den nye landsholdsamling 
foregik i weekenden 6. – 7. april i Ros-
kilde. Samlingen sluttede af med en 
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træningskamp mellem de regerende 
Danmarksmestre, Frederiksberg RK og 
landsholdet, hvor både Kiwi og Thor fik 
spilletid. Træningskampen sluttede med 
en kneben sejr til FRK, som har landets 
absolut bedste rugbyhold og er storfa-
vorit til nyt DM-guld i år.

I skrivende stund venter vi på, om 
både ”Kiwi” og Thor bliver udtaget til 
Danmarks bruttotrup til den officielle 
landskamp hjemme mod Gibraltar. Den 
landskamp, årets første, skal spilles i 
Kastrup lørdag den 13. april. KOM SÅ, 
GUTTER!!! KOM SÅ, DANMARK!!!

10-A-SIDE OG SNARLIG 
TURNERINGSSTART
I både pokalturneringen og i Dan-
marksturneringen spilles med 15 spil-
lere fra hvert hold på banen ad gangen. 
15-mands rugby er stadig den mest ud-
bredte og omtalte variant af vores sport.

Sidste efterår deltog vi dog for første 
gang nogensinde i 10-a-side, og vores 

spillere fik nogle gode kampe. Vores 
cheftræner Dennis er i øvrigt stor til-
hænger af denne forholdsvis nye vari-
ant af vores sport. Det er især på grund 
af de gode muligheder for mange back-
moves, at Dennis ser fordele for os i 
10-a-side rugby.

Vi er stadig blandt de otte bedste rug-
byklubber i landet i 15-mands og skal 
derfor nok engang spille i landets øver-
ste rugbyliga, 1. division. Turneringstar-
ten er i maj. Men inden da arrangerer 
Dansk Rugby Union nogle 10-a-side 
stævner rundt om i landet. Ét af disse 
10-a-side stævner foregår lørdag den 27. 
april, hvor Odense Rugby Club er vært. 
Vi har tilmeldt et hold og ser meget 
frem til stævnet. 

GLÆD DIG TIL NÆSTE NUMMER
I næste nummer af SPORT vil vi bringe 
nyt om landskampen mod Gibraltar, for-
håbentlig med EGIF-deltagelse. Desuden 
vil vi bringe resultaterne fra ovennævnte 
10-side stævne i Odense. Endelig brin-
ger vi nyt om den egentlige turnerings-
start i 1. division, hvor vi sæsondebuterer 
hjemme mod Aalborg RK Lynet lørdag 
den 11. maj. Vi glæder os virkelig til dette 
års Danmarksturnering! På træningsba-
nen yder spillerne hver tirsdag og tors-
dag kl. 18 – 20 en kæmpe indsats, og vi 
ser alle frem til den nye sæson.

VORES ELITEPROJEKT SØGER 
FORSAT SPONSORER
Kontakt vores sponsorudvalgsformand: 
Jens Lund Hansen, jeluka@pc.dk, 
mobil +45 2426 8325.
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På www.erritsoerugby.dk og 
www.facebook.com/EGIFRUGBY 
kan du læse resultaterne og se referat 
og billeder fra kampene.

UNGDOM
VENSKABSKAMPE
Lørdag den 6. april drog vores U12 og U16 
spillere til Aalborg til årets første kampe. 
Vi skulle spille mod vores Svenske ven-
skabsklub Spartacus fra Gøteborg. 

U12 havde desuden inviteret U12 fra 
Hundested til at være med til at skyde 
sæsonen i gang. Super indsats fra vore 
U12 spillere. Kampen blev vundet me-
get overbevisende og med flot spil. Vi 
havde to debutanter på holdet: Lukas 
og Lea, som begge to fik scoret 2 trys.

U16 spillede en super flot kamp. Holdet 
er sammensat af spillere fra flere jysk/
fynsk klubber, som er en del af Rugby 
Alliance West under ledelse af træ-
ner Thomas Arvad. Nogle af drengene 
kender hinanden fra tidligere år. Det er 
første gang de spiller sammen i denne 
sæson. I årets første kamp havde en 
gammel holdkammerat comeback idet 
Casper Honere var tilbage i rugby trø-
jen. Hele holdet viste gode takter, disci-
plin og sammenspil. Det tilsammen gav 
en solid sejr på 44-10.

Denne kamp var årets første kamp i 
battle of Kattegat i denne sæson. Det er 
en tradition som startede i 2016, hvor vi 
fra Erritsø Rugby gæstede Svenske Spar-
tacus i Gøteborg og Team West, Sverige, 
sammen med spillere fra de øvrige Jysk 

fynske klubber. Det er blevet til et godt 
venskab mellem dansk og svensk rugby, 
møder og kampe som begge parter ser 
frem til. Næste battle skal stå i juni i Gø-
teborg, hvor det er planen at hele ung-
domsafdelingen fra Erritsø rugby drage 
mod Sverige i Viking Cup. 

Iben Arvad Meier



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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