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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. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport september 2019” 
Søndag den 15. sept. – udkommer 9. okt.
Øvrige deadlines: 20. okt. – 24. nov.

Ret til ændringer forbeholdes

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

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

13

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

Rådgivnings og aktivitetscenter for demens 

T : 2280 0195
E :  demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk

Dronningsgade 97, DK-7000 Fredericia
www.fredericia.dk

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

Annoncen kan købes hos 
Kurt Hansen, tlf. 2215 2150.



BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

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

SENIOR 
JUBILÆUM

NYT MEDLEM AF KLUB 300
Tirsdag den 13. august spillede fodbold-
afdelingens førstehold hjemme mod 
Vejle Boldklub i serie 2, og her kunne en 
af spillerne fejre et sjældent jubilæum. 
Målmand Jesper Thrane Andersen spil-
lede nemlig kamp nr. 300 for klubbens 
førstehold.
Som den kun femte spiller kunne Jesper 
Thrane dermed lade sig indlemme i det 
fornemme selskab af spillere, som har 
spillet minimum 300 kampe.
Jesper debuterede for førsteholdet i 
2000 og har kun repræsenteret EGIF 
gennem fodboldkarrieren. Med stor en-
tusiasme og indsats har man aldrig væ-
ret i tvivl, når Jesper har stået i målet. 

Fra fodboldafdelingen skal der lyde et 
stort tillykke til Jesper med det flotte ju-
bilæum.

NYT MEDLEM AF KLUB 100
Før sommerferien spillede klubbens før-
stehold mod FC Sønderborg. Her spille-
de vores anfører Martin ”Mauer” Holm 
Kristensen sin kamp nr. 100.
Inden kampstart blev det fejret og Mau-
er blev fortjent hyldet.
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Stort tillykke til Mauer med de første 
100 kampe og en plads i klub100. 

FLOT FORÅR I SENIORAFDELINGEN
Fodboldafdelingen havde i foråret tre 
seniorhold, nemlig i serie 3, serie 4 
samt serie 5. Alle tre hold leverede en 
række flotte kampe og for både første- 
og tredjeholdet resulterede det i opryk-
ning.

Tredjeholdet har primært bestået af en 
række helt unge seniorspillere under 18 
år, men alligevel har de foråret igennem 
formået at tage kampen op mod de æl-
dre spillere i deres række. 

I serie 4 spillede andetholdet efter op-
rykningen i efteråret. Her måtte man 
helt hen på sidste spilledag førend overle-
velsen i rækken var sikret med en flot sejr.
Førsteholdet spillede en række målrige 
kampe og måtte efter en andenplads i 
rækken ud i to kvalifikationskampe før-
end oprykningen var i hus. 

Udover den ordinære turnering var før-
steholdet tilmeldt Sydbank pokalturne-
ringen. Efter sejre mod EIF/NSG(S3), 
BPI (S4), Aabenraa BK (S1), Bov IF (S2) 
måtte man desværre se sig besejret ef-
ter forlænget spilletid mod Jyllandsse-
rieholdet fra FC Sønderborg. 

UNGDOM
 
UNGDOMSAFSLUTNING 2019
EGIF fodbold afholdte før sommerferi-
en den årlige store ungdoms afslutning. 
Det foregik i ungdomsrækkerne fra U9 
til og med U16. Intet mindre end 370 
spillere, forældre, søskende og trænere 
havde tilmeldt sig arrangementet på 
forhånd. Så der var også dømt ilddåb 
for Erritsø Idrætscenters nye cafete-
ria bestyrer Sanne Falkenby. Med 370 
spisende mennesker, skal alt jo klappe, 
for at ingen får en dårlig oplevelse og 
kold mad. Men selv det, formåede hun 
også. Hun præsenterede også lige me-
nuen og så kunne folk gå i gang med 
at spise. Det var også tiltrængt, efter at 
de havde været ude og spille fodbold 
forinden.
Men vi skruer lige tiden tilbage en times 
tid. For at komme så langt, kræver det 

FODBOLD

4



13

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

13

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

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING
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jo også at borde og stole var klar og der 
var dækket op. Den opgave havde fod-
boldklubben uddelt til nogle af de frivil-
lige, som klubben er så heldige at have. 
De mødte ind før spillerne skulle mødes 
på banerne og dyste i kamp på tværs af 
alder, årgange og køn. Forældre i denne 

klub er nogle ganske særlige. 1-2-3 og 
så var der dækket op til de mange spi-
sende. 
Spillerne startede kl. 16.45 med kampe 
på banerne. Den mandag stod det ude-
lukkende på fællesskab og hygge. Så 
hvem der vandt, på de forskellige hold, 
behøver vi ikke at nævne, for det var der 
slet ikke fokus på.

Derefter spisning i EIC, hvor hallens 
cafeteria havde sørget for lækker mad 
til os. Efter maden var indtaget overtog 
vores altid friske Jesper Wagner ordet 
og som en født dirigent - Vel nærmere 
Erritsøs svar på ”sprechstallmeister”, 
styrede hans aftenens gang. Dog star-
tede han lige med at give ordet til Ka-
sten Pedersen, fra bestyrelsen som der 
kom og fortalte om årets skrabelodder, 
som der i år var sammenstyret med de 

danske hospitals klovne. Så både de fik 
nogle penge ud af det og ligeledes EGIF 
Fodbold afdeling. Karsten nævnte også 
de 3 bedst sælgende spillere i år og de 
fik overrakt en præmie hver.
Jesper gik derefter i gang med årets 
store kåringer. På hvert hold skulle der 
findes årets fighter og på hver årgang 
skulle der findes årets kammerat. Han 
startede med de yngste hold og for 
hver eneste spiller der blev råbt op, 
klappede hele hallen med. Således fik 
alle overrakt deres pokaler. Til sidst blev 
alle samlet og der blev taget et grup-
pefoto af dem. 
Så var der yderlig en kåring og denne 
gang var det årets ungdomstræner i 
klubben og årets træner i klubben. For at 
komme i betragtning til årets ungdoms-
træner, skal man være under 25 år. Den 
pris gik i år til Asger Fisker Jensen for 
hans store arbejde som hjælpetræner 
på U12 holdet, mens årets træner gik 
til den hårdt arbejdende Mikael Busse. 
Bagefter var der lige et par stykker 
mere, der skulle fremhæves. Rosen 
gik til de hårdt arbejdende damer: Gitte 
Schouborg og Sofie Prahl Østergard, for 
at have stablet arrangementet på be-
nene.
Lige så hurtigt som bordene blev stil-
let op, lige så hurtigt blev det hele pak-
ket væk igen. Hvilken opbakning. Den 
ros skal alle de frivillige i Erritsø GIFs 
fodbold afdeling altså have. De er guld 
værd.

FODBOLD
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DBU FODBOLDSKOLE 2019
I uge 27, som var første uge af skoler-
nes sommerferie arrangerede Erritsø 
GIF Fodbold i samarbejde med DBU 
årets fodboldskole.
Det blev en uge, hvor vejret primært var 
med os, og alle spillere, trænere og le-
dere havde en rigtig god oplevelse med 
masser af timer på fodboldbanen.
EGIF Fodbold vil i den forbindelse takke 
alle frivillige hjælpere og ser frem til 
næste års fodboldskole, hvor vi forhå-
bentlig kan give unge spillere flere gode 
oplevelser.

Karsten Pedersen

U12 DRENGE VINDER TSIF 
SOMMERCUP
”De afgørende kampe i U12, endte i en 
gyser i finalen mellem Erritsø og TSIF. 
Begge hold var virkelig opsatte på at 
vinde og flere gange lød det: “Kom så 
drenge!” fra spillerne på de to hold, der 
forsøgte at gejle hinanden op.

Gang i den var der også på banen, hvor 
Taulov hurtigt kom foran, men i anden 
halvleg fik Erritsø først udlignet og si-
denhen bragte de sig også foran. Taulov 
kom med et modsvar og fik udlignet til 
2-2. Dermed skulle de to hold ud i straf-
fesparkskonkurrence, hvor der i første 
omgang var tre spark til de tre hold. 
Den duel endte Erritsø med at vinde, 
og de kunne derfor lade sig hylde som 
vindere af U12-rækken ved Taulov Auto-
værksted Cup.”

Carsten Kyndal

U14 DRENGE – FORBEREDELSE AF 
NY SÆSON
Det er efterhånden ved at udvikle sig til 
en tradition, at disse friske U14 drenge 
fra EGIF starter forberedelsen til en ny 
sæson med deltagelse i fodboldstæv-
net i Lunderskov. 
”Stævnet ligger perfekt i forhold til vo-
res forberedelse”, udtaler cheftræner 
Jorge Pimenta og fortsætter: “Vi del-
tager for at pudse formen af og kigger 
ikke så meget på resultaterne, men vi 
glæder os da over, at holdet i år blev 
puljevinder og nåede stævnets semifi-
nale inden det blev til et nederlag mod 
et bedre hold”, slutter Jorge. 

FODBOLD
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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  Januar 2019   Februar 2019 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 91 Kim Toft Jensen  32 - 
Kr.  200,00 69 Jette Madsen  71 Victor Andersen 
Kr.  100,00 11 David Nielsen  3 Hanne Brich Hansen 12
Kr.  100,00 57 Jytte Gondermann  29 Inger Marie L. Nielsen 82
Kr.  100,00 55 -  6 Kurt Berdiin 
Kr.  100,00 82 -  40 Sonja Andersen 
Kr.  100,00 7 Larsen  55 - 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 164 -  160 Jesper Wagner 
Kr.  200,00 110 John Andersen  114 - 
Kr.  100,00 199 Tommy Kjær Hansen  126 Randi Nielsen 
Kr.  100,00 104 -  139 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 184 -  124 - 
Kr.  100,00 195 Gitte Schouborg  134 John Andersen 
Kr.  100,00 106 Torben Johnsen  161 - 
      
      

 
Udtrukket af:   Jytte Gondermann 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset. 
 
 

 

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  Marts 2019   April 2019 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 14 -  56 Curt Hoé 
Kr.  200,00 46 Benny Mikkelsen  22 Ruth Hansen 
Kr.  100,00 29 Inger Marie L. Nielsen  82 - 12
Kr.  100,00 64 Petra K. Hansen  42 - 82
Kr.  100,00 86 Flemming Fænø  35 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 30 Anne Grethe Berdiin  1 Dagny Andersen 
Kr.  100,00 6 Kurt Berdiin  48 Grethe Andersen 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 155 Karsten Pedersen  191 Per Feddersen 
Kr.  200,00 152 -  167 - 
Kr.  100,00 141 -  180 Anne Grethe Berdiin 
Kr.  100,00 106 Torben Johnsen  117 - 
Kr.  100,00 160 Jesper Wagner  126 Randi Nielsen 
Kr.  100,00 140 Michael Hybel  162 - 
Kr.  100,00 137 -  177 Boye Nielsen 
      
      

 
Udtrukket af:   Jytte Gondermann 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset. 
 
 

 

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  Maj 2019   Juni 2019 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 29 Inge Marie L. Nielsen  33 Niels Frank 
Kr.  200,00 3 Hanne B. Hansen  20 Birte Hoé 
Kr.  100,00 74 -  46  Benny Mikkelsen 12
Kr.  100,00 10 Finn Pedersen  2 Ebbe Kristoffersen 82
Kr.  100,00 86 Flemming Fænø  50 John Nielsen 
Kr.  100,00 19 Lena B. Frank  16 - 
Kr.  100,00 56 Kurt Hoé  27 Ernst Andersen 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 162 -  146 Jytte Gondermann 
Kr.  200,00 191 Per Feddersen  191 Per Feddersen 
Kr.  100,00 117 -  150 Victor Andersen 
Kr.  100,00 151 Kim Toft Jensen  192 - 
Kr.  100,00 108 Ernst Andersen  158 - 
Kr.  100,00 166 -  180 Anna Grethe Berdiin 
Kr.  100,00 172 Kurt Berdiin  147 - 
      
      

 
Udtrukket af:   Jytte Gondermann 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset. 
 
 

VINDERE AF STØVLESPILLET

Udtrukket af: Jytte Gondermann

Gevinsterne er overført til vindernes 
nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt 
ungdomsarbejdet i EGIF Fodbold-
afdeling!

Henvendelse til Kurt Madsen, 
tlf. 75 94 27 91 – eller i Klubhuset.

U14 drenge tæller 18 spillere og kan 
også glæde sig over, at være forstærket 
med to “gamle” kendinge ved sæson-
start, hvor Lucas og Hjalte igen er at 
finde i truppen.

Line Skipper Marx
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HÅNDBOLD

NY SÆSON SKUDT I GANG
Endnu en sæson håndbold er skudt i 
gang i Erritsø og det betyder, at en mas-
se glade håndboldbørn, unge og voksne 
er startet op igen, og forhåbentlig sam-
men med nogle nye medlemmer. 
Tiderne ses på vores nye hjemmeside 
www.egif-handbold.com hvor man 
også kan tilmelde sig de enkelte hold.

TRINE OG TROLLE
Lørdag d. 17. august kl. 9.00-10.00 blev 
Trille Trolle skudt i gang, som er hånd-

bold for de yngste. Vi gør håndbolden 
legende og sjov. På billederne kan ses 
en øvelse som ”fuglearm”, hvor bør-
nene øver sig i at kaste og gribe. Vi 
skyder på mål, tager på tur i skoven og 
rammer svampe i skovbunden, klarer 
forhindringsbaner, leger lege og meget 
meget mere. 
Vi håber at se nogle nye friske børn til 
Trille Trolle.

Helle
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SÆSON 2019/2020
Sæsonen 2019-2020 i Gymnastikafde-
lingen starter mandag den 2. septem-
ber med de første træninger. Og det 
er endnu en sæson med mange gode 
tilbud – se oversigten her i Sport, eller 
på www.egif-gymnastik.dk
I gymnastikafdelingen bestræber vi os 
på at give medlemmerne flest mulige 
tilbud om forskellige former for gym-
nastik. Vi prioriterer uddannelse højt og 
har et hold af dygtige instruktører, flere 
med mange års erfaring, og enkelte helt 
nye – men alle med stor lyst og vilje til 
at gøre en frivillig indsats.
Vores tilbud til børn strækker sig fra for-
ældre/barn med leg og kolbøtter til ryt-
me og spring for både piger og drenge. 
Til voksne har vi også en masse tilbud.
Et nyt tiltag i år er livsstilholdet You Turn, 
som er et 12 ugers forløb med 12 træ-
ninger hvoraf 4 gange er aqua fitness i 
svømmehal. Vil du gerne i gang med at 
leve et sundere og mere aktivt liv, så er 
dette holdet for dig. Se mere i separat 
artikel her i Sport.
Et andet hold, som også er nyt, er hol-
det Spring-Tech, hvor der er mulighed 
for at nørde videre med din spring-
teknik, så den kommer godt på plads, 
mens du udvikler dig på dit eget niveau 
med god hjælp fra holdets instruktører.
På vores hjemmeside vil du kunne læse 
mere om disse nye hold samt alle andre 
hold under punktet med holdbeskrivelser.
Der vil ikke være andre muligheder for 
at tilmelde sig end via vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk og betale med 

dankort/visadankort/mastercard i forbin-
delse med tilmeldingen. 
Vi gør opmærksom på, at der på nogle 
hold er sat maksimum på antallet af 
deltagere for at sikre udbyttet for gym-
nasterne eller fordi, der simpelthen 
ikke er plads til flere. For disse hold 
gælder først-til-mølle princippet. Hvis 
et hold er fuldtegnet, kan man tilmelde 
sig venteliste.
On-line tilmeldingen åbnede den 17. 
august, og allerede et døgn efter run-
dede vi 310 tilmeldte.
Er du i tvivl om noget, så tag en snak 
med instruktøren på holdet efter trænin-
gen eller kontakt en fra bestyrelsen.
Vi glæder os til at se rigtig mange gym-
naster - nye som gamle - til den nye sæ-
son. Kom og vær med fra starten.

LIVSSTILHOLDET YOU TURN
Holdet er et 12 ugers forløb med 12 teori-
timer og 12 træningstimer, hvoraf de 4 af 
træningstimerne vil være i svømmehallen 
med aqua fitness. Lotte Nielsen træner 
holdet, og hun vil i løbet af de 12 uger invi-
tere gæste trænere ind for en smagsprø-
ve på det, de har at tilbyde. Vil du gerne 
i gang med at leve et sundere og mere 
aktivt liv, så er dette holdet for dig.
You Turn hjælper dig med at ændre dine 
vaner og finde den motionsform, der 
passer til dig. You Turn er et forløb med 
motion og træning og fokus på sund 
livsstil. Du bliver klogere på, hvilken be-
tydning motion, kost og søvn har for din 
sundhed. You Turn henvender sig til dig, 
der ikke er vant til at dyrke motion, men 
som gerne vil i gang.

GYMNASTIK
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Når perioden på 12 uger er afsluttet, 
har du mulighed for at gå gratis på et 
eller flere af gymnastikforeningens hold 
resten af sæsonen. Tilmelding foregår 
på www.egif-gymnastik.dk. Bemærk 
begrænset deltager antal. Der kører et 
hold i efteråret, og et nyt starter i de-
cember.

FLOORBALL
Sidste sæson startede vi så småt op 
med en række prøvetræninger, og i år 
er vi klar til at starte et fast hold med 
Floorball under gymnastikafdelingen.
Floorball kender du måske som 
”Hockey” fra folkeskolen, et spil med 
stav og en lille hvid plastikbold. Det går 
stærkt. Det giver sved på panden. Og 
frem for alt er det sjovt. Med masser af 
sammenhold, teknik og tempo er floor-
ball en actionpacked og begyndervenlig 
holdsport for alle. Vi har udstyret. Du 
skal blot møde op. Alle mænd og kvin-
der over 16 år er velkomne.
Holdet træner i Erritsø Idrætscenter hal 
2, onsdage kl. 20.00-21.30.

OPSTARTSMØDE
Instruktørerne mødtes til opstartsmøde
Søndag den 18. august mødtes en god 
flok af dette års instruktører og hjælpe-

trænere for at hilse på hinanden efter 
sommerferien og kick-starte den nye 
sæson.

Efter nogle gode timer med fællesspis-
ning, informationer og sjove aktiviteter 
er gymnastik-teamet klar til at tage 
imod en masse nye som gamle gymna-
ster.

Lars Lærkedahl

GYMNASTIK
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EGIF GYMNASTIK - PROGRAM 2019-2020
sæsonstart mandag d. 2/9 2019

Læs mere og tilmelding på www.egif-gymnastik.dk 
Ret til ændringer forbeholdes 

Mandag Holdnr Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører Mandag Holdnr. Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører
19.00-20.00 901 Yoga  (max 30) Magdalena 8.45-9.45 915 Morgen Motion 60+ m/k  Birthe
Tirsdag 9.45-10.45 916 Damer Inger
16.00-17.00 902 Forældre/barn (max 35) Karna Rie, Xenia 16.30-18.30 917 You Turn (12 ugers forløb) Lotte N.

Piger og drenge 1-3 år 18.30-19.30 918 Line Dance   Nybegynder Mette V./ Annette Karen
17.15-18.15 903 Pigefræs   (max 30)  Grete/Mette M. Jessi, Naja, Rie, Xenia, 18.30-20.00 919 Line Dance   Mellem Niveau Mette V./ Annette Karen

Springpiger 4-5 år 19.30-21.00 920 Line Dance   Vidergående Mette V./ Annette Karen
19.00-20.00 904 Herreholdet Arne Tirsdag
20.00-21.30 905 Karleholdet Jan Lars V. 17.45-18.45 921 Rytmetøser *) (max 30) Emma D.
Onsdag Piger 0.-2. kl
16.30-17.45 906 Mikro-Mix Alberte Heidi S., Signe S., Bente, Naja 19.00-20.00 922 Fællesholdet Mette B. / Gytha / Poul Jakob

Piger og drenge 5 år-1. kl. Noah, Grith, Cecilie B., Asger, Onsdag
Helena, Mikkel, Jacob D.,  18.00-19.00 923 Yoga                          (max 28) Magdalena

17.45-19.00 907 Mini-Mix Emil J./Jacob V Nicoline B., Noah, Henrik A., 19.00-20.00 924 Mande Yoga     (max 28) Lene
Piger og drenge 2.-3. kl Cecilie B. 20.00-21.00 932 Rygtræning       (max 25) Lotte R

Torsdag
Torsdag 16.30-17.30 925 Pilates Lotte N.
16.30-17.30 908 Turbotøser       (max 35) Maja/ Cecilie L. Anna H., Malou, Katja, Nicoline H., 19.00-20.00 926 Svedbanken Lars J.

Piger 3-4 år
17.30-18.30 909 Springlopper Marianne Tinni, Maja, Cecilie L.,Rasmus, Julie A. Mandag

Drenge 3-4 år Anna H., Malou, Nicoline H., Kasper E 17.00-18.45 927 Junior Mix Spring fra 6.kl.**) Jacob L. / HP Hannah, Kasper F., Henrik A.,
Søndag (Samarbejde med BPI) (max 20)
10.00-11.00 910 Forældre / barn (max 65) Karna Noah, Katrine Tirsdag

Piger og drenge 1-3 år 17.30-19.00 928 Mix-Spring *) Alberte / Heidi R., Benedikte C, Mads B
Piger og drenge 4.-5. kl. Nikoline C.

Mandag 19.00-21.00 929 Mega-Mix Emil J.
19.00-20.30 911 Junior Mix Rytme fra 6.kl.**) Linda Piger og drenge fra 8. kl.

(Samarbejde med BPI) (max 20) Onsdag
19.15-21.00 930 Spring-Tech Emil J. Kasper F., Klavs

Onsdag Piger og drenge fra 6. kl.
16.00-17.00 912 Power Girls 3.-5. kl. Stine Freya Lørdag
19.00-20.00 913 Spændstige Damer 40+ Lotte R. 10.00-12.00 931 Power Spring  ( max 30 ) Klavs
20.00-21.30 914 Floorball Anders K. Thomas Drenge og piger fra 4. kl.

*) = Evt. ekstra omkostninger ud over kontingent. Børnehold + Mega-Mix 375 kr.
Mix-Spring + Mini-Mix 475 kr.

**) = Tilsvarende antal gymnaster fra BPI (dvs i alt max 40 gymnaster på Junior Mix Rytme holdet Junior Mix 875 kr.
         og 40 gymnaster på Junior Spring holdet) Voksenhold 1 time 475 kr.

Voksenhold 1,5 time 525 kr.
Power Spring + Spring Tech 250 kr.
You Turn Livstilshold 12 uger 800 kr.

Højmosen Erritsø Idrætscenter Hal 3

Fredericia Gymnasium

Erritsø Idrætscenter Hal 2

Kirstinebjerg afd. Havepladsvej
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RUGBY

UNGDOM
SØLV TIL VORE U16 I VIKING CUP
Otte unge rugbytalenter fra EGIF havde 
midt i juni en fantastisk rugbyweekend i 
Göteborg. Der spillede de Viking Cup 
og mødte flere stærke udenlandske 
hold.

U16-talentholdet bestod af spillere fra 
EGIF, Aarhus, Holstebro, Frederiksberg 
og svenske Enköbing. Talentholdet, 
som bærer navnet Rugby Alliance West, 
nåede helt til finalen. Den flotte anden 
plads blev en realitet efter finaleneder-
lag til et stærkt walisisk skolehold.
De unge, der repræsenterede EGIF på 
talentholdet, var August Severinsen, 
Casper Honoré, Jens Kristian Ander-
sen, Frederik Winum, Sebastian Guld-
ager, Marcus Tounadre, Jonas Larsen 
og Frederik Zinther.
Undervejs i Viking Cup hentede de 
flotte sejre over Pingvin Trelleborg, 
Erikslund og Spartacus Göteborg, samt 
en klar semifinalesejr på 19 – 7 over 
Malmö. I finalen mødte de unge talen-
ter Ysgol Penrhyn Dewi fra Wales. Helt 
fortjent hentede waliserne en finalesejr 
på 29 – 0. Da rugby er tæt på at være 
nationalsport i Wales, var udfaldet ikke 

overraskende. Finalen blev i øvrigt live-
streamet på Youtube. Det bevirkede, at 
spillernes familier, venner og mange 
rugbyfans kunne følge med.
En stolt U/16-træner i EGIF Rugby, Tho-
mas Arvad Meier, udtaler oven på den 
flotte andenplads i Viking Cup:
”Vores unge U16-talenter tabte gan-
ske vist finalen mod et dygtigt hold fra 
Wales. Men drengene spillede en virke-
lig flot turnering og byggede meget på 
deres spil.”
En lige så stolt ungdomsansvarlig og 
næstformand, Jan ”Bubsi” Nielsen, 
supplerer:
”Det har været fantastisk med vores 
U16-talenter, som nåede helt til finalen. 
Samtidig besejrede vores U12-hold alle 
de store klubber i Sverige.”

SENIORER
FØRSTE SCORING PÅ LANDS
HOLDET
EGIFs talentfulde klyngehalf, Christof-
fer Ki Winstrøm, kaldet ”Kiwi”, kom 

for første gang på scoringstavlen for 
Danmark. Det skete i en opvarmnings-
turnering i Amsterdam i starten af juni, 
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hvor Danmark spillede seværdigt og flot 
7-mands rugby, det såkaldte Sevens.
”Kiwi” i OLkvalifikation
”Kiwi” var dernæst med på Danmarks 
Sevens-landshold, der midt i juni spil-
lede kvalifikationskampe frem mod OL 
i Japan næste sommer. Vejen til OL er 
lang. Også i rugby, hvor Danmark aldrig 
har været repræsenteret i en stor inter-
national turnering på højeste niveau.
Desværre gav Danmarks kampe mod 
Kroatien, Bulgarien, Litauen, Israel, 
Bosnien, Sverige, Luxembourg og Bel-
gien ikke videre avancement i kvalifika-
tionen, trods flere flotte sejre undervejs. 
Danmark sluttede på en samlet 9. plads 
efter de to Trophy-turneringer, der sam-
let udgjorde første stadie i OL-kval’en. 
Til gengæld var Danmarks kvindelands-
hold i Sevens meget tæt på at gå videre 
i OL-kvalifikationen.

INTERESSANT EFTERÅR I 
1. DIVISION
Det har været en super start på trænin-
gen her i efterårssæsonen. De fleste af 

de spillere, som var skadet i foråret, er 
vendt tilbage, fit-for-fight, samt vores 
landsholdsspiller ”Kiwi”, som i forsom-

meren helligede sig landsholdet og sine 
studier i Spanien. Cheftræner Dennis 
Graversen viser fortsat sit store enga-
gement og sin store kunnen. Han kræ-
ver en positiv og opbyggelig ånd fra alle 
vores spillere. Desuden skruer han op 
for ambitionerne i vores spil. Det bliver 
interessant at følge i resten af efteråret, 
hvor kampprogrammet ser sådan ud:

20. aug.: Erritsø GIF – CSR/Nanok 
(1. division).
24. aug.: Erritsø GIF – St. Pauli 
(Træningskamp).
31. aug.: Erritsø GIF – DTU Exiles 
(1. division).
7. sep.: Frederiksberg RK – Erritsø GIF 
(1. division)
14. sep.: Erritsø GIF – Aarhus RK 
(1. division)
21. sep.: Erritsø GIF – Frederiksberg RK 
(1. division)
28. sep.: Hundested RK – Erritsø GIF 
(1. division)
5. okt.: Erritsø GIF – Hundested RK 
(1. division)
12. okt.: 10-a-side 
(hos jysk 2. divisions-klub)
26. okt.: 10-a-side 
(hos jysk 2. divisions-klub)
2. nov: Erritsø GIF – RK Speed 
(1. division).
Vi har altså en træningskamp, to 10-a-
side stævner, samt hele seks hjemme-
kampe og kun to udekampe tilbage i 1. 
division, landets øverste rugbyliga, før 
sæsonen slutter til november. Vi glæ-
der os til at berette mere i kommende 
numre af SPORT.
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STATUS PÅ VORES ELITESATSNING
I foråret lykkedes det vores flittige spon-
sorudvalgsformand, Jens Lund Hansen, 
at indgå aftale med de tre elitesponso-
rer PL Jessen Aps, Mogens Rasmus-
sen A/S og Tandlægerne Vejlevej. Deres 
tilsagn om økonomisk støtte frem til ud-
gangen af 2021 er yderst værdifuld for 
vores elitesatsning og vores klub. Med 
godt 165 medlemmer er vi en voksende 
afdeling i EGIF og på landsplan i rugby.
Eliteprojektet aflønner vores cheftræ-
ner, Dennis Graversen. Målet er bl.a., at 
vi skal højne udviklingen af vores unge, 
lokale rugbytalenter og vinde klubbens 
første DM-medaljer for seniorer. Vi har 
plads til endnu flere elitesponsorer. For 
de 5.000 kroner årligt i 3 år får du som 
Elitesponsor:

Reklamebanner på forsiden af 
www.erritsoerugby.dk.
Newsfeeds med omtale på
www.facebook.com/EGIFRUGBY/
Newsfeeds med omtale på:
www.facebook.com/groups/egifrugby/, 
samt Instragram og Twitter.
GRATIS øl / vand til alle 10 hjemmekam-
pe i 2019, samt i 2020 og 2021.
Vil du høre nærmere om vores sponsor-
tilbud, er du velkommen til at kontakte 
vores sponsorudvalgsformand: Jens 
Lund Hansen, jeluka@pc.dk, mobil +45 
2426 8325.

ER DU VORES NÆSTE RUGBY
SPILLER?
Vores nye PR-plakat ”Er du vores næste 
rugby-spiller” er blevet delt mange gan-
ge på de sociale medier. Desuden hæn-
ger den trykte version af plakaten på de 
fleste uddannelsesinstitutioner i Frede-
ricia, bl.a. gymnasiet, handelsskolen og 
maskinmesterskolen, samt flere steder 
i Kolding og Middelfart.

OLDBOYS
Det blev en virkelig god tur til Kastrup, 
hvor årets ’Scandinavian Open 7s’ fore-
gik i anden weekend af august. Vores 
oldboyshold gik videre fra puljen og blev 
en flot nr. 3 i oldboys rækken. Faktisk 
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blev Erritsø Oldboys det bedst place-
rede danske klubhold i turneringen.
Vores oldboys trup bestod i år af Jan 
”Bubsi” Nielsen, Michael Axø, Henrik 
”Fjuter” Jørgensen, Jonathan Linde, 
Steffen Pryds, Steen Kristensen, Brian 
Jochumsen, Per ”Humle” Jørgensen, 
Thomas ”Liller” Pedersen og Dennis 
Graversen. Med Dennis Næsby og Ke-
vin Harmon som holdledere. Godt gået, 
brødre!

35 ÅRS JUBILÆUM
I skrivende stund forbereder vi fejring 
af de første 35 år med rugby. Det vil 
foregå i og omkring vores klubhus lør-
dag den 31. august, samme dag, hvor 
vores førstehold møder københavnske 
DTU Exiles i en hjemmekamp i 1. divi-
sion. Masser af rugby, fest og farver. Vi 
håber på stor deltagelse fra hele EGIF. 
Det bliver en stor dag, som vi vil berette 
mere om i næste nummer af SPORT.
De medsendte fotos viser:
1.  Fra live-stream af finalen i Viking 

Cup, Göteborg. EGIF U/16 i rødt, blåt 
og grønt.

2.  Christoffer Ki Winstrøm, yderst til 
venstre, lytter til landstrænerens 
feedback. Under en pause i Amster-
dam Sevens 2019, 1. – 2. juni 2019. 
Foto: Dansk Rugby Union.

3.  Vores seniorhold træner flittigt. Un-
der ledelse af cheftræner Dennis 
Graversen (i forgrunden).

4.  Vores nye PR-plakat ”Er du vores 
næste rugby-spiller” findes digital og 
på tryk.

5.  EGIF-oldboysholdet, det sikrede sig 
3. pladsen i årets Scandinavian Open 
7’s.

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

REKRUTTERING AF RUGBY
SPILLERE

Efter at have læst en artikel om rugby 
spillet her i området via en lokal avis 
så kom jeg til at se at der mangler en 
del informationer vedrørende denne 
sportsgren. Ikke for at klantre den oven-
nævnte artikel, den var fremragende, 
men for at komme med meget mere 
information om rugby. 
Meget af rugby spillets ry er baseret på 
de voksne og deres størrelse og måden 
at spille på. Går man længere ned og 
ser på ungdom, så vil man se at alle 
idrætsgrene kun overlever via rekrutte-
ring af så mange ungdomsspillere som 
muligt. 
Men rugbyungdoms måde at spille på 
er der desværre meget lidt kendskab til. 
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Går man forbi en sportsbutik i dag så 
ser man ikke en rugbybold til salg blandt 
de andre bolde fra de andre idræts-
grene. Tager man de sociale medier så 
findes der ikke ret mange videoer med 
ungdoms kampe i rugby. I Folkemunde 
er rugby altid sammenlignet med en an-
det sportsgren fra Amerika. 
Dette input er en form for rekruttering, 
ingen tvivl om det. Der spilles rugby her 
i området. Vi har almindelige ungdoms-
spillere, drenge og piger, tykke, tynde, 
høje og lave blandt vores ungdom i Er-
ritsø rugby. De spiller rugby ude og inde. 
De løber rundt med fodbold støvler, 
strømper, bukser, t- shirt, kort og lang-
ærmede og en tandbeskytter. Med an-
dre ord en sports beklædning lige som 
alle andre idrætsgrene. Bolden de spil-
ler med er oval og har højst sandsynlig 
en hvide farve, ikke en brun farve som 
bolden fra amerikansk fodbold. 
Hele holdet deltager i angrebsspillet 
frem ad banen, ved siden af hinanden 
på tværs af banen. Hele holdet deltager 
i forsvarsspillet tilbage på banen, ved 
siden af hinanden på tværs af banen. 
Allerede her kan man se at man delta-
ger betydelige mere i spillet end i visse 
andre idrætsgrene så som fodbold. 
De færdigheder man øver til træning 
foregår med hænder, ligesom håndbold 
og basketbold, fordi det at sparke til den 
ovale rugby bold foregår så sjældent 
som under 1 procent i de yngre rækker. 
I de voksne rækker kommer vi op på et 
par procenter.
Rugbybanens størrelse er tilpasset bar-
nets størrelse ligesom andre idræts-

grene, for at slutte af med at være så 
stor som en fodboldbane. De indendørs 
baner er på størrelse som en håndbold-
bane. Vedrørende kampe så foregår de 
alle under Dansk rugby union. Det vil 
sige at der er seks stævner om året og 
her vil man kunne spille mod modstan-
dere, afhængig af hvor mange hold der 
tilmelder sig. Med andre ord: Der spil-
les ikke rugby hver weekend, da udbre-
delse af rugbyhold ikke findes i større 
målestok.
Disse udtryk som tabt bold, fremad, 
offside, fordel, straffe og indkast findes 
også i rugby. De bliver brugt mest i sam-
me række følge.
Nu det med reglerne, der er mange. 
Begge parter, forældre og barnet ken-
der, højst sandsynligt intet til dem. En 
kæmpe fordel. Alle parter, forældre, bar-
net og træneren må samarbejde om at 
lære disse regler helt fra bunden. Med 
disse regler medfølger et ord, respekt. 
Det gælder alle parter i rugby, spillerne, 
dommeren, træner og forældre. Dette 
ord er en af de 5 grundpiller i rugbyspil-
let. Ikke at forglemme de andre ord 
som passion, disciplin og sammenhold 
og fairplay.
Enhver forening har deres forældrefor-
ening. I Erritsø har vi også en forældre-
forening. Den har enorm betydning for 
os. Vi har brug for det sociale engage-
ment i Erritsø rugby fordi det er en del af 
vores fundament. Uden den ville rugby 
ikke kunne udspredes og videreføres.

Paul Erik Jensen
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NY TRÆNER TIL KAFDELINGEN
Det har længe været kendt i svømme-
klubben, at træner Dennis G. Jespersen 
pr. 1.5.2019, skulle tiltræde et ønske job, 
som fuldtids cheftræner i Kolding svøm-
meklub. Dennis har igennem de sidste 
år i svømmeklubben været med til at 
udvikle både konkurrenceafdelingen og 
svømmerne til et højt niveau.
Så det at skulle finde den rette træner 
til at tage over efter Dennis og løfte 
opgaven videre, har været afgørende 
for bestyrelsen i jagten på en ny træ-
ner. Klubben har haft flere kandidater i 
spil, men har prioriteret at finde det helt 
rigtige match, som passer til klubbens 
profil og som har det brede fokus på at 
udvikle svømmerne og holdet, både på 
det menneskelige og sportslige plan. 
Det er derfor med stor glæde, da vi nu 
kan præsentere den nye træner. Den 
nye træner hedder Martin Bjerg Jør-
gensen og har en baggrund bl.a. som 
årgangstræner i Kolding svømmeklub, 

samt cheftræner i Skanderborg og Ny-
borg svømmeklub.
Martin er allerede kommet godt i gang 
og har vist at han kan løfte opgaven. Vi 
glæder os til det videre samarbejde.

DELTA SWIM CUP
Den 5. maj var en stor flok af klubbens 
talent- og konkurrenceholdsvømmere 
til langbanestævne i Fredericia. Det blev 
til en dag med masser af god svømning, 
læring, personlige rekorder og medaljer. 
De mere erfarne svømmere hjalp de 
nye ind i fællesskabet og ind i rutinerne 
til et stævne. Så dejligt at se og være 
en del af. 

Både trænere og svømmere tager mas-
ser af input, fokus punkter og gode 
oplevelser med hjem til træningen. Tre 
svømmere fik også en medalje med 
hjem, Frederik Billesø Beck, Peter Rom 
Poulsen og Luna Holm Møller.
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H C ANDERSENS CUP
Den 24.5-26.5 deltog klubbens K-svøm-
mere i H. C. Andersens Cup i Odense. 
Stævnet var et langbanestævne, 50 me-
ter bane. Her svømmede de 11 svøm-
mere 63 løb, det blev til 24 person-
lige rekorder, altså 38%. To svømmere 
svømmede sig til finale pladser, Morten 
Baxter var i finalen i 4 løb og Luna Holm 
Møller var i finalen i 2 løb, begge svømme-
de sig til en 3 plads. Super flot svømning.

Svømmeskolen
Den 11.5 åbnede vi op for tilmeldinger 
til den kommende sæsons i svømme-
skolen. Efter blot 20 minutter havde vi 
allerede, de første ventelister til efter-
tragtede hold og nu er der kun få ledige 
pladser tilbage. Implementeringen af et 
nyt koncept i svømmeskolen bærer nu 
rigtig fint frugt. Vi glæder os til den kom-
mende sæson. 

Stine Holm Møller

SVØMNING

TENNIS

FERIESJOV HOS EGIF TENNIS
EGIF Tennis afholdt i dagene 10. – 12. 
juli Ferie Sjov på anlægget i Erritsø. Et 
mindre antal deltagere havde tilmeldt 
sig end tidligere år, og kun 5-6 delta-
gere dukkede op. Men det gjorde så 
også, at vores indkaldte træner, Laurids 
Hansen, rigtigt ”kunne tage sig” af de 
unge. Deres motivation fejlede bestemt 
intet. Ud over at undervise i de forskel-
lige slag blev tennisspillet også ”leget” 
ind i de unge mennesker, hvor Laurids 
fredag blev bistået af Sarah, hvor egen 
DGI-uddannede juniortræner, der netop 
var hjemvendt fra ferie.
I klubhuset sørgede Jytte for, der hele 
tiden var tilgængeligt frisk frugt og saf-
tevand til ungerne, når de måtte ønske 
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TENNIS

det. På afslutningsdagen – fredag – di-
skede Jane, mor til Laurids, traditionen 
tro op med hjemmebagt kage, som be-
stemt faldt i god jord. Forældrene var 
endvidere den sidste time om fredagen 
inviteret til at komme og spille med de-
res børn, og nogle forældre mødte også 
op og nåede at spille en lille halv times 
tid inden et skybrud åbnede sig, og på 
ganske kort tid omdannede de 4 baner 
til et soppebassin. Men det var så også 
en god anledning til at gå til kagebordet 
i klubhuset. Selvom der var en lidt ringe 
tilslutning i år, agter EGIF Tennis at del-
tage i Ferie Sjov i 2020.

AFVIKLING AF KM 2019
Et større planlægningsarbejde ifm. 
EGIF Tennis´ afvikling af vort årlige 
klubmesterskab tog sin begyndelse i 
slutningen af juni måned, hvor tilmel-
dingsfristen udløb. Antallet af tilmeldte 
var på niveau med tidligere år, men i år 
ville udvalget med Anita og Søren lave 
en plan med puljeinddeling i de enkelte 
spilniveauer. 
Det bevirkede, der blev 11 puljer, og alle 
tilmeldte single- eller doublespillere var 
sikret mindst 2 kampe i den pulje, man 
nu var blevet indplaceret i. 
I alt skulle der afvikles 91 indledende 
kampe og semifinalekampe inden fina-
ledagen lørdag den 7. sept., hvor selve 
finalestævnet afholdes. 11 finalekampe 
afvikles den dag, hvor vi starter op kl. 
10.00 i forhåbentligt godt vejr. Sædvan-
ligvis er der stor opbakning af tilskuere, 

der som sædvanlig interesseret følger 
med og får mulighed for at stille sult og 
tørst.
Skulle vejrguderne være rigtigt ”onde 
imod os” – forsøges finalestævnet af-
viklet søndag den 8. sept.

KIG IND HOS EGIF TENNIS
EGIF Tennis har nu igen – efter som-
merferien – påbegyndt den ugentlige 
træning, som finder sted tirsdage fra kl. 
17.30 – kl. 20.30 og for juniorer torsdage 
fra kl. 17.00. 
MEN, men fra onsdag den 21. august 
kl. 19.00 inviterer vi alle nysgerrige, in-
teresserede og måske kommende ten-
nisspillere til at komme ind på banerne 
og prøve sig ud i sporten. Vi har ketcher, 
bolde og kvalificeret træner til rådighed. 
Der er ingen tilmeldingspligt – MØD 
BARE OP.

Bjarne Axelsen
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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

SOMMERAKTIVITETER
Gennem hele sommeren har ca. 60 – 
70 af vore medlemmer deltaget i de 
forskellige aktiviteter. Grundet vor ud-
landsrejse til Sydtyrol den 26. august 
har både cykelholdet og de andre 
hold afslutning på sommeren den 20. 
august. Vi starter op i hallerne den 3. 
september og i svømmehallen den 2. 
september. Tak for i sommer til alle del-
tagerne.

GÅTUR PÅ VOLDEN
2 af vore instruktører, nemlig Birthe 
Jensen og Janni Melgaard, havde den 
23. juli arrangeret en gåtur på volden. 
Der var omkring 50 deltagere. Vejret var 
med os op mod de 30 grader, så det var 
nogle trætte og tørstige medlemmer 
der mødtes på Cafe Efes for at spise 
frokost. Alt i alt en dejlig dag. Både mo-
tion og socialt samvær.

BORDESHOLM OG HAMBORG 
m.m.
Den 30. oktober er der arrangeret en 
tur til ovenævnte destinationer. Der er 
stadig pladser at få, så henvend Jer til 
Vivi vedr. oplysninger og tilmelding til 
denne tur, der starter den 30. oktober 
med hjemkomst den 1. november.

SYDTYROL
Denne tur har for længst været optaget 
med 51 deltagere. Herom i næste num-
mer af SPORT.

Vivi og Inger.

CYKELTUR
Ø-Tur. Tirsdag d. 13 aug. kl.8.00 var vi 32 
cyklister klar til Ø hop tur fra Faaborg - 
Lyø - Avernakø. Færgen sejlede kl 10.00 
- vi havde 40 min. sejltid, den blev godt 
udnyttet med kaffe, rundstykker (og 
en lille en ). På Lyø cyklede vi omkring 
kirken. Her gjorde vi ophold og sang ”i 
østen stiger solen op”. Solen var oppe 
men gemt bag store tunge skyer. I styrt-
regn cyklede vi ud til ”Klokkestenen”, 
her kan man slå på stenen og dermed 
få sit ønske opfyldt. Der blev ønsket tør-
vejr og medvind. Det virkede ikke den 
dag. Vi fandt et godt sted der var over-
dækket, hvor vi spiste vores frokost. Ef-
ter 2 timer i regnvejr gik vi ombord på 
færgen, alle var nu enige om at springe 
Avernakø over og sejle til Faaborg. Det 
regnede stadig, alle var godt våde, det 
glemte vi hurtigt da vi sad med kaffe og 
lagkage på Fjeldsted Skovkro - stemnin-
gen var i top. TAK til alle 32 der deltog. 
I er bare så seje og tager det hele med 
godt humør. 

Birthe Jensen
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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

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


