
Januar 2020 – 52. årgang
www.egif.dk

Lørdag d. 14.03 – kl. 14.30 / Søndag den 15.03 – kl. 14.30 / Lørdag d. 21.03 – kl. 14.30/  
Lørdag d. 21.03 – kl. 18.30. Se program inde i bladet ...

SÅ ER DET ALVOR!
Erritsø Dilettanterne melder klar til 2020...



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 februar 2020” 
er søndag den 16. februar – udkommer 5. 
marts.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2020 er:  
22. marts, 24. april og 28. maj.

Ret til ændringer forbeholdes 

s
Dyrlæger
Ve tfyns

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
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

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

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

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

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

Lørdag den 7. marts 

i Erritsø Idrætscenter kl. 18.30 – 21.30

Der er aktiviteter i alle haller, hvor man kan deltage i fodbold,  
håndbold, badminton, mini-tennis, rugby og bordtennis. 
I Hal 3 har Gymnastikafdelingen aktiviteter med air-track 

og springmåtter osv.
Desuden er Svømmehallen åben fra kl. 19.00 – 21.00.

Hvis man ikke vil deltage i idrætsaktiviteterne,  
kan man hygge sig i cafeteriet, men der serveres IKKE alkohol.

Der vil være gang i et MINI-DISKOTEK i Multisalen  
fra kl. 20.30 – 21.30, hvor der vil være rig mulighed for at lytte  

og danse til den nyeste musik.

Medbring sportssko til indendørs brug,  
der er mulighed for omklædning.

Det koster stadig kun kr. 25,- at deltage.

De forældre, som ledsager deres børn,  
må gratis benytte Fitnesscentret fra kl. 19.00 – 21.30.

Kurt Hansen

Sjov lørdag
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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

AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

JULEAFSLUTNING
Den 17. december afholdt vi juleafslut-
ning med 136 deltagere. 
Vi nød Sannes menu, medens vi blev 
underholdt af ROBIN. Der blev også tid 
til at røre sig og dansegulvet blev flittigt 
brugt.  

Der var bare et minus ved denne fest-
lige afslutning, nemlig at det viste sig, 
at der var et underskud på ca. 1.700 kr. i 
kassen, hvor man skulle betale for drik-
kevarerne. Det må vi så tage højde for 
næste gang.

MEDLEMSTALLET
Efter nytår er medlemstallet forøget. Vi 
kan byde velkommen til ca. 7-8 nye ak-
tivister.

UDLANDSREJSEN den 25.-29. august
Den 21. januar blev vi oplyst om den 
kommende rejse til udlandet. Vi fik be-
søg af  Morten fra de graa busser, der 
fortalte om turen til Budapest. Mere om 
denne rejse senere. 

Husk ved tilmelding at oplyse mailad-
resse samt det nøjagtige navn, der står 
i passet.

25 ÅRS JUBILÆUM
For 25 år siden oprettede Inger og Vivi 
Aktiv Tirsdag. Det var midt i en tid med 
en del arbejdsløse, som så medførte, at 
mange gik ledige. Hallen var ledig bl.a. 
tirsdag formiddag, så vi begyndte med 
omkring 7-8 aktivister. Det viste sig hur-
tigt, at mange pensionister altså 60 år og 
opefter havde lyst til at bevæge sig, og 
hurtigt voksede antallet af medlemmer.  
Pt. Er vi oppe på omkring 270.
Jubilæet skal fejres og kun datoen er 
på plads nemlig den 29. september, 
men nærmere herom senere.

VI BEVÆGER PRISEN
Aktiv Tirsdag er blevet nomineret til 
denne pris. Inger og Vivi skal den 23. 
januar deltage i nytårskuren, hvor Fol-
keoplysningsrådets priser bliver uddelt.  
Det er spændende, om vi vinder. Mere 
om dette i næste nummer af SPORT.

Godt nytår til Jer alle. Inger og Vivi.
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LEDIGE PLADSER
I svømmeklubben er vi kommet godt 
fra start i det nye år, men skal du også 
i gang? 
Vi har lidt pladser tilbage på alle voksen-
hold i foreningen - ALLE er nu til nedsat 
pris så find bare badetøjet frem.
• Forældrehold - et hold pr. dag
• Voksen begynder og voksen øvet  
 om mandagen...
• Crawl tri-hold tirsdag og lørdag 
• K0 for gamle k-svømmere
• Aqua fitness om tirsdagen

Så der er gode muligheder for at finde 
et hold der passer til dig.

SVØMMESKOLEN
Camilla er stoppet som træner på Aqua 
fitness og Lotte Nielsen er tilbage på 
kanten. Tak til Camilla. 
Svømmeskolen planer derud af. Der bli-
ver svømmet, leget og hygget. Alt med 
henblik på at gøre børn og unge men-
nesker glade og trygge ved vand. 
Der har i efteråret været en del opryk-
ninger i Svømmeskolen og de øvrige 
hold. Så svømmere fra øvede  er ryk-
ket til talent og talent til k3 og videre 
op. Alt sammen med udgangspunkt i 
det gode arbejde der bliver udført i klub-
ben. 
Svømmeskolen har til i år skaffet nye 
neoprenveste til hjælpeinstruktørerne. 
De gode hjælpere løfter en stor og 
uundværlig, men også en lidt kold op-
gave for klubben. Så det er velfortjent 
med lidt varme til dem. 

Det er ligeledes lykkedes at få varmen 
tilbage i Saunaen. Så vi går alt i alt en 
varmere tid i møde. 

K-AFDELINGEN
K afdelingen var fra den 22. til 24. no-
vember til Dansk Hold Mesterskaber 
i Nyborg hvilket gav fantastiske resul-
tater. Der var personlige rekorder over 
hele linien. 

DHM FØRSTE AFSNIT
17 starter =10x PR og 2 DSQ som vi tog 
omsvøm på og fik ændret til en mere 
PR og desværre også en disk. 
Højt humør og MAX energi var afsnit-
tets Key Word.  Alle kæmpede som 
gale, hvilket gav resultat med rigtig 
mange PR’er. 4x50 HM mix alle 4 (Mor-
ten, Peter, Sofie og Clara) satte alle PR 
og tog 4 sekunder af tilmeldingstiden. 
Mathias tog 3 sekunder af sin 200 fri.  
Magnus 2 sekunder af sin 100 ryg. Pe-
ter 1.5 sekund af 50 br. Jeppe 1 sekund 

SVØMNING SVØMNING

af 100 IM. Rose 1 sekund af 100 IM.  
Sofie 1 sekund af 100 IM.
Peter Rom Poulsen svømmede en van-
vids 1500 fri og satte undervejs til de 
1500 meter pr. på både 400 og 800 fri. 
Det er stærkt. 
200+150+100+50m fri herre holdkap-
pen forbedrede deres anmeldelsetid 
med 7 sekunder - Morten kom under 2 
min på 200 fri og resten af holdet - Mag-
nus, Mathias og Jeppe satte også lækre 
tider = alle lavede pr.
Efter første afsnit lå Erritsø på en flot 
12. Plads. 

DHM ANDET AFSNIT
Andet afsnit bød på mere lækkert 
svømning. Frederik, Jeppe, Mathias og 
Morten tog 2 sek af deres fælles anmel-
delsetid på 4x50 ryg. Ellers ikke et løb 
som der svømmes meget.
12 individuelle starter som gav super 6 
nye PR’er og 2 nye super tider. Jeppe 
10/100 på 50 fly. Peter næsten 1.5 sek 
på 100 br. Mathias knap 1.5 sek på 100 
fri. Rose 2sek på 100 fri. Magnus 7 sek 
på 200 ryg. Frederik gik fuldstændig 
bananas og hakkede ikke mindre end 
vanvittige 27 sekunder af sin 400 IM. 
Maja svømme 200 ryg for første gang 
og svømmede en super tid. Det samme 
gjorde Alberte i 400 IM. 
Efter de første to afsnit blev der samlet 
lavet pr. i 13 af 21 løb. Dette gav fan-
tastiske 68%. Pt anden bedste klub på 
forbedringer.
Vi bibeholdt vores 12. plads og udbyg-
gede hullet ned til nr 13.

DHM SIDSTE DAG OG TREDJE AF-
SNIT
Dette afsnit gav 5 pr og en disk. Jeppe 1 
sek på 50 fri. Sofie 6 sek på 200 fly. Rose 
2 sek på 50 ryg. Magnus 2 sek på 200 
IM. Alberte 14 sek på 200 IM.Frederik 
og Maja svømmede 400 fri for første 
gang og satte begge gode tider. 
Alle tre holdkapper gav store forbedrin-
ger i forhold til anmeldelsestiderne.
Magnus, Frederik, Jeppe og Peter 7 sek 
på 4x50 br
Clara, Cathrine, Alberte og rose 13 sek 
på 4x50 br.
I 8x50 fri blev det til 3 sek forbedring 
samlet for Sofie, Jeppe, Clara, Peter, 
Maja, Mathias, Alberte og Morten.
I alt er der blevet svømmet 40 løb, hvor 
de 39 gav tider,19 af dem gav PR og 6 
var løb som ikke før var svømmet, samt 
alle de flyvende holdkaptider som des-
værre ikke bliver officielle.🏊
Erritsø sluttede på en 12. plads men 
som nr. 3 på flest forbedringer på 64.1.
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SVØMNING SVØMNING

KLUBMESTERSKABER
I uge 48 blev der i samarbejde med Del-
ta afviklet klubmesterskaber i Fredericia 
hallen. Mesterskaberne blev afviklet 
over 4 dage og alle gav fuld gas. 
Klubmester for pigerne blev Sofie Sjø-
gren og ved drengene blev det Frederik 
Dumstrei. 
 

Sofie og Frederik øverst på skamlen. 

JULESPURTER
Fra 1.december og frem til 21.december 
har KI og KII svømmet julespurter. 
Julespurter er et koncept hvor hver træ-
ning afsluttes med konkurrence, hvor 
man individuelt eller i hold optjener 
point. Hvem vinderen kunne blive skif-
tede meget gennem december og der 
blev kæmpet bravt på begge hold. 
Vinderne på KII blev Alberte F. Buchardt 
og Frederik Billesoe Beck. 
På KI var det Cathrine Skau Hansen og 
Peter Rom Poulsen som vandt.

NYTÅRSSPRINT
30. december 2019 holdte Delta Swim 
og Erritsø Svømmeklub det årlige Nyt-
årssprint. 
Her blev der svømmet 25 m af hver stil-
art samt en 100 individuel medley. Der-
efter blev der kåret en 1., 2. & 3. plads 
for en gammel og ung gruppe for hhv. 
drengene og pigerne. 
I den unge gruppe havde vi Christian fra 
Delta på 1. pladsen, Peter fra Erritsø på 
2. pladsen og på 3. Jonatan fra Delta.  
Anna Dora fra Delta på 1. pladsen og 2. 
pladsen til Stine fra Delta. 
I den ældre gruppe blev det på 1. plad-
sen Malthe Lindblad, 2. pladsen til Mal-
the Falk fra Delta og på 3. pladsen Mor-
ten fra Erritsø. Og for pigerne havde vi 
Cecilie fra Delta på 1. pladsen, 2. plad-
sen til Sofie fra Erritsø og Karoline fra 
Delta på 3. plads

STÆVNE
K-afdelingen deltog i weekenden d. 
11.og 12. januar i Dronning Dorothea 
cup i Kolding. 
Det var et mega godt stævne for de 
svømmere som deltog. Det var de fær-
reste der ikke hev en bunke af pr. med 
hjem, fra de mange starter. Derudover 
fik de svømmet sig i en masse finaler 
der for bl.a. Sofie Sjøgren, Mathias Jør-
gensen og Morten Baxter bød på en 
1. plads. Yderligere gav finalerne en 2. 
plads til Peter Rom Poulsen og en 3. 
plads til Rose Simon. I finaleafsnittet 
lørdag aften blev der også svømmet to 
holdkapper, 4x50 holdmedley og 4x50 

fri, der gav hhv en 1. plads i holdmedley 
og en 2. plads til klubbens ene drenge-
hold.  Ud over medaljerne i finaleafsnit-
tet blev der også svømmet en hel del 
hjem i morgenafsnittet hhv lørdag og 
søndag morgen.  Alt i alt et rigtig godt 
stævne. 

Morten

GENERALFORSAMLING
Svømmeklubben afholder  

generalforsamling i  
Erritsø Idrætscenter,

torsdag den 5. marts 2019 kl. 19.
Indkomne forslag/punkter til  

dagsordenen, som ønskes behand-
let fra klubbens medlemmer, skal 
være bestyrelsen i hænde senest  
8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag kan sendes til Anne Simon 
på formand@egifs.dk

GYMNASTIK

FORÅRSSÆSON OG VINTERFERIE
Gymnastikken er nu godt i gang igen 
ovenpå julepausen. Træningerne star-
tede allerede den 6. januar.
Det er dog ikke for sent at starte på et 
hold efter jul, hvis du føler lyst eller be-
hov for god motion - vi har masser af 
tilbud at vælge imellem. Mød evt. op på 
et hold og få en prøvetime inden du be-
stemmer dig. Tilmelding foregår online 
på vores hjemmeside www.egif-gym-
nastik.dk hvor du også kan læse mere 
om holdene. 
NB! Ved tilmelding efter jul opkræves 
kun ½ kontingent.
Bemærk at pga. vinterferie er der in-
gen træning i hele uge 7.

Desuden er vi i gang med at planlægge 
sommergymnastik, som er 10 trænin-
ger med start omkring uge 14. Det pro-
gram forventes klar i løbet af februar. 
Følg med på vor hjemmeside www.
egif-gymnastik.dk 

OPVISNINGER
Tiden nærmer sig for forårsopvisnin-
gerne i gymnastik og de hold, der skal 
til opvisning, er i fuld gang med opvis-
ningsprogrammet.
Lørdag den 28. marts 2020 har vi 
vor egen forårsafslutning i Erritsø 
Idrætscenter, hvor mange af vore for-
skellige gymnastikhold viser, hvad de 
har arbejdet med og lært hele vinteren.
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Forårsafslutningen bliver i år afviklet ud i 
et fra kl 10 og til midt på eftermiddagen. 
Det bliver en god blanding af hold, men 
med primært børnehold om formidda-
gen. Desuden har vi også nogle spæn-
dende gæstehold samt instruktørholdet 
på programmet. Så snart programmet 
er fastlagt, vil det kunne læses på vor 
hjemmeside. Vi glæder os til at se man-
ge gymnaster og tilskuere denne dag.
Flere unge hold tager også udenbys til 
stævner og opvisninger, og i år deltager 
de i:
DGI-Huset, Vejle den 14-15. marts, 
Lillebæltshallen, Middelfart 21-22. 
marts.
Det kan anbefales at tage til disse op-
visninger og se både vore egne hold, 
men også hold fra andre foreninger og 
efterskoler – det er en stor oplevelse, 
idet opvisningerne er højdepunktet for 
de fleste gymnaster.

BØRNEJULEFRÆS
Søndag den 1. december var der kom-
met julestemning i Erritsø Idrætscen-
ters hal 2. Det var tid for det traditi-
onsrige Børnejulefræs for de mindre 
gymnaster, hvor fræs rundt på banerne 
var hovedelementet sammen med 
frugtpause og selvfølgelig juleman-
dens besøg i hallen. Forældrene var 
også med til en gang tovtrækning – gæt 
hvem der var mest ivrige.
De friske børn havde en sjov søndag 
med julestemning og det samme for de 
mange hjælpere, der havde styr på op-
varmning, redskaber og sjove lege med 
de små julenisser. Tak til alle for en god 
dag.

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

•  Andresen VVS

•  Autohuset Vestergaard

•  Bladtkramer Malerentreprise

•  Erritsø Blikkenslageren ApS 

•  Erritsø og Omegns  

 Begravelsesforretning

•  Erritsø Tømreren 

 v/Søren Hansen

•  Fri BikeShop 

 v/Henning Madsen

•  Fynske Bank

•  Gardenia Blomster Fredericia

•  Gitte Dahlhus Design

•  Holberg’s Murerforretning 

•  OK Snoghøj & Butikstorvet

 - støtter EG&IF’s ungdom 

•  Malerfirmaet  

 Svend Åge Hansen & Søn a/s

•  Snedker- & Tømrerforretning

 R. A. Ussing & Søn A/S

•  SuperBrugsen

 Erritsø Butikstorv

•  Advokatgruppen

•  BT Gulve & Gardiner

•  Body Guide

•  Brandt Revision

•  Byens Bilpleje

•  CJ Anlæg

•  D-E-P

•  EA Værktøj

•  Fotograf Helle Andersen

•  Fredericia Shipping

•  Hansen El

•  Kentaur

•  KG Camping

•  Miami

•  Middelfart Sparekasse

•  NH Billund

•  Papirkompagniet

•  Serviceforbundet

•  Stark

•  Trinity

•  Wetche Bageri

•  Zoffmann Optik

“ Forelsket, forlovet, 
   for fanden ! ”

i Erritsø Forsamlingshus

Opføres af Erritsø Dilettanterne
•  Lørdag d. 14.03.20,  kl. 14.30  •  Søndag d. 15.03.20,  kl. 14.30 

•  Lørdag d. 21.03.20,  kl. 14.30  •  Lørdag d. 21.03.20, kl. 18.30 *)
*) Aftenforestilling med buffet, musik og dans ... 

10 11



Erritsø Dilettanterne 2020 

Eftermiddagsforestillinger:

• Lørdag  d. 14. marts kl. 14.30
• Søndag d. 15. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 21. marts kl. 14.30
 (dørene åbnes kl. 14.00)

  Pris: 150 kr. - inkl. kaffe og lagkage i pausen

Aftenforestilling:

Lørdag den 21. marts kl. 18.30
 (dørene åbnes kl. 18.00)

 Pris: 295 kr. - For forestilling/buffet og dans.
 Der serveres lækker buffet  fra EICafeen  
 i Erritsø Idrætscenter
       Og der spilles op til dans ...

Bemærk:
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 10. februar 2020.

Bordbestilling til lørdag aften sker hos Kurt Hansen fra mandag  
den 10. februar– tlf. 2215 2150 hverdage mellem kl. 17 og 20.

                Forelsket, forlovet, for fanden ! 

Årets forestilling:
En Danmarks premiere, der er svær at sætte ord på - den SKAL opleves ! 

Der venter jer et følelseskaos, misforståelser, forvirring og intriger, der i et virvar af ulykker 
bringer et forestående bryllup i fare ...
På scenen møder du de trofaste, frivillige og glade amatører, der som sædvanlig er instrueret 
af Michael Kristensen – Glæd jer !

Enkemand Rudolf Nielsen   Lars Zoffmann
Datter Elisabeth Nielsen   Maj Stavnager Hansen
Husholderske Rosa    Jette Mogensen
Greve og enkemand Hubert    Herluf Nørskov
Caroline Rosenquist (uægte barn af Hubert)  Brit Borring Jakobsen
Christopher Gyldenstjerne (Elisabeths ven)  Jan Bjærre
Lystigt postbud     Karin Tuxen
Politibetjent     Lone Eriksen
Ambulancelæge/Præst    Bjarne Wetche
Snubbi     “Politihund”

Bag og foran scenen: Kurt Dahl, Palle Mogensen, Asger Veje og suffløse Bente Stricker

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Erritsø Dilettanterne 2020 

Eftermiddagsforestillinger:

• Lørdag  d. 14. marts kl. 14.30
• Søndag d. 15. marts kl. 14.30
• Lørdag d. 21. marts kl. 14.30
 (dørene åbnes kl. 14.00)

  Pris: 150 kr. - inkl. kaffe og lagkage i pausen

Aftenforestilling:

Lørdag den 21. marts kl. 18.30
 (dørene åbnes kl. 18.00)

 Pris: 295 kr. - For forestilling/buffet og dans.
 Der serveres lækker buffet  fra EICafeen  
 i Erritsø Idrætscenter
       Og der spilles op til dans ...

Bemærk:
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 10. februar 2020.

Bordbestilling til lørdag aften sker hos Kurt Hansen fra mandag  
den 10. februar– tlf. 2215 2150 hverdage mellem kl. 17 og 20.

                Forelsket, forlovet, for fanden ! 

Årets forestilling:
En Danmarks premiere, der er svær at sætte ord på - den SKAL opleves ! 

Der venter jer et følelseskaos, misforståelser, forvirring og intriger, der i et virvar af ulykker 
bringer et forestående bryllup i fare ...
På scenen møder du de trofaste, frivillige og glade amatører, der som sædvanlig er instrueret 
af Michael Kristensen – Glæd jer !

Enkemand Rudolf Nielsen   Lars Zoffmann
Datter Elisabeth Nielsen   Maj Stavnager Hansen
Husholderske Rosa    Jette Mogensen
Greve og enkemand Hubert    Herluf Nørskov
Caroline Rosenquist (uægte barn af Hubert)  Brit Borring Jakobsen
Christopher Gyldenstjerne (Elisabeths ven)  Jan Bjærre
Lystigt postbud     Karin Tuxen
Politibetjent     Lone Eriksen
Ambulancelæge/Præst    Bjarne Wetche
Snubbi     “Politihund”

Bag og foran scenen: Kurt Dahl, Palle Mogensen, Asger Veje og suffløse Bente Stricker

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk
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Støt vores annoncører/sponsorer
- de er med til at gøre det muligt ...

•  Andresen VVS

•  Autohuset Vestergaard

•  Bladtkramer Malerentreprise

•  Erritsø Blikkenslageren ApS 

•  Erritsø og Omegns  

 Begravelsesforretning

•  Erritsø Tømreren 

 v/Søren Hansen

•  Fri BikeShop 

 v/Henning Madsen

•  Fynske Bank

•  Gardenia Blomster Fredericia

•  Gitte Dahlhus Design

•  Holberg’s Murerforretning 

•  OK Snoghøj & Butikstorvet

 - støtter EG&IF’s ungdom 

•  Malerfirmaet  

 Svend Åge Hansen & Søn a/s

•  Snedker- & Tømrerforretning

 R. A. Ussing & Søn A/S

•  SuperBrugsen

 Erritsø Butikstorv

•  Advokatgruppen

•  BT Gulve & Gardiner

•  Body Guide

•  Brandt Revision

•  Byens Bilpleje

•  CJ Anlæg

•  D-E-P

•  EA Værktøj

•  Fotograf Helle Andersen

•  Fredericia Shipping

•  Hansen El

•  Kentaur

•  KG Camping

•  Miami

•  Middelfart Sparekasse

•  NH Billund

•  Papirkompagniet

•  Serviceforbundet

•  Stark

•  Trinity

•  Wetche Bageri

•  Zoffmann Optik

“ Forelsket, forlovet, 
   for fanden ! ”

i Erritsø Forsamlingshus

Opføres af Erritsø Dilettanterne
•  Lørdag d. 14.03.20,  kl. 14.30  •  Søndag d. 15.03.20,  kl. 14.30 

•  Lørdag d. 21.03.20,  kl. 14.30  •  Lørdag d. 21.03.20, kl. 18.30 *)
*) Aftenforestilling med buffet, musik og dans ... 

EGIF GYMNASTER 
PÅ SPRINGWEEKEND
De større springere og instruktører i for-
eningen har en god tradition for at tage 
af sted sammen i en weekend for at 
hygge og træne en masse spring i eks-
tra gode faciliteter. Denne sæson var 
ingen undtagelse. Den 7-8. december 
havde vi lejet os ind på Ringe Efterskole. 
Ca. 35 gymnaster og instruktører kørte 
lørdag middag – med forældrehjælp - til 
Midtfyn med soveposer, tandbørster, 
gymnastiktøj og lækre kager i bagagen.
Efter at alle var ”flyttet ind” så var det 
ellers bare i gang med træningen. Jacob 
satte gang i opvarmningen med god 
musik og sjove øvelser. Så var det tid 
til masser af aktivitet i det store spring-

center, og vi hørte klokken ringe flere 
gange. Den kan gymnasterne ringe 
med, hvis de laver et nyt spring. En su-
per lyd, der altid blev fuldt af klapsalver 
fra kammeraterne.
Der blev sprunget på livet løs hele da-
gen og til langt ud på aftenen. Vi så vilde 
og nye spring på forskellige niveauer, 
så mange fik små og store sejre, når et 
spring lykkedes.

Aftensmaden bød på et større udvalg 
af pizzaer fra det lokale Pizzaria, som 
vi nød i skolekøkkenet. Det var lige sa-
gen efter flere timers træning. I løbet af 

GYMNASTIK
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dagen blev sukkerdepoterne fyldt med 
kagerne, som gymnaster havde med 
hjemmefra.
Lørdag aften blev der bygget et kæmpe 
bjerg, som man kunne springe ud fra – 
hvis man turde. Efter lidt nattesøvn og 
lune rundstykker, blev træningen søn-
dag formiddag genoptaget, så der kun-
ne arbejdes videre med de spring, der 
blev lært dagen før. Energien var dog 
knap så høj, da det meste krudt blev fy-
ret af dagen før. 

Igen en rigtig god weekend med mas-
ser af hygge og seriøse springoplevel-
ser. Der skal lyde en stor tak for lån af 
ungerne, til de engagerede instruktører 
og til forældrene for deres opbakning, 
kage og kørsel til turen.

Lars Lærkedahl

GYMNASTIK GYMNASTIK

EFTERLYSNING
Gymnastikafdelingen leder efter nye instruktører og hjælpere til kommende 
sæson. Heldigvis forsætter en god del – men der er også nogle, der næste 
sæson skal bruge sin energi på andre ting. Derfor udsender programudval-
get denne EFTERLYSNING:

SIGNALEMENT:
• frisk og engageret…og
• hjælpsom og fuld af godt humør…og
• nysgerrig og ikke bange for at tage ansvar…og
• gl. gymnast/instruktør og rigtig gerne springinstruktør…eller
• mod på at blive ny instruktør/springinstruktør

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling afholder generalforsamling
Mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Erritsøhallen

Dagsorden i henhold til  
vedtægterne

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi håber, at mange vil møde op og høre om gymnastikafdelingen.

EGIF’s HOVEDBESTYRELSE

HOVEDGENERALFORSAMLING  

afholdes mandag den 24. februar kl. 19.00

i Erritsø Idrætscenter.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

SIDST SET:
• vente på at blive gammel nok som instruktør/hjælper (dvs. gå i min.  

6. kl.)…eller
• på vej hjem fra efterskole fuld af krudt og energi…eller
• brænde for at være frivillig i forening
• holde en pause fra instruktørgerningen, mens egne børn trak ressour-

cerne… eller
• flytte til byen og lede efter en gymnastikforening, der kan bruge lige 

præcis dig

DUSØR:
• varm velkomst i en sund forening med glade ”kollegaer”
• mulighed for betalt kursusaktivitet
• fælles oplevelser og arrangementer
• søde og nysgerrige gymnaster
• naturlig lederudvikling

HENVENDELSE:
• Hvis du selv er den, vi søger
• eller du kender én, så er du meget velkommen til at kontakte os i
• programudvalget på mail be@sporty.dk eller telefon 75944555.
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FODBOLD

EGIF CUP 2020
I weekenderne 18.-19. og 25.-26. januar 
har EGIF Fodbold afholdt det traditions-
rige indendørsstævne EGIF CUP.
Det var i år for 34. gang, at stævnele-
delsen kunne byde velkommen til stæv-
net, som i år har haft deltagelse af hele 
367 hold i årgangene U6-U15.
Hallerne har været fulde af glade pige- 
og drengehold samt forældre, og vi har 
i år igen kunne glæde os over et velbe-
søgt stævne.

Karsten Pedersen

U9 VINDER MARTINSEN 
CUP I VEJEN
I  juleferien, skulle U9 til Vejen Idræts-
center og til Martinsen Cup. Et altid vel-
besøgt stævne og med modstandere, 
som vi normalt ikke støder på. 
Drengene var tændte fra morgenstun-
den,  andre gange er det ligesom om 
at drengene skal spille sig ind i turne-

ringen og det gør altså at man tit som 
forældre står og tænker, hvorfor er det 
lige at drengene ikke spiller bold, men 
bare render forvildet rundt på banen. 
Men tilbage til hvad det omhandler. 
Nemlig fodbold. I første kamp mødte vi 
Bramming B. Det blev til en masse skud 
på mål, men vi var ikke helt så skarpe på 
det punkt. Det blev en snæver sejr, på 
2-1 og så var holdet ligesom i gang.
Forældrene havde allerede lavet en 
base, men måtte hive alle sagerne 
med, da vi pludselig skulle skifte hal. 
Det skete også senere på dagen, grun-
det tidsforskelle og forsinkelser. Men 
heldigvis ikke det store. Kun knap 15 
minutters forsinkelser.
Anden kamp blev det til yderlig en sejr 
på 2-0 over lokalrivalerne fra Middelfart. 
Det var også en kamp, hvor drengene 
ikke rigtigt fandt vejen til målet, men et 
solidt overtag både på bolden og chan-
cerne, var det en fortjent sejr.

FODBOLD

I 3. kamp skulle vi møde Varde, som lå i 
bunden med 1 point. 
Denne gang blev der, grundet skader, 
rykket lidt rundt på nogle af spillerne. 
Det gjorde så, at de ikke fandt det vanli-
ge flow og tog for let på kampen. Så det 
udmøntede sig i en halvtrist affære med 
kun en uafgjort 0-0 kamp. Heldigvis sta-
dig ubesejret og så måtte de kigge frem 
mod næste kamp,
Som var mod Gesten. Der var alle spil-
lerne tilbage på de vante pladser og det 
gjorde at de fandt rytmen igen og så 
blev det til en 2-0 sejr. 
Så var holdet pludselig videre i semifi-
nalen og det var jo fedt. Drengene fik 
endnu en peptalk og så var de mere 
end opsatte på at nu skulle de gå hele 
vejen. Dog med det in mente at det sta-
dig skulle være sjovt, når vi spillede.
Semifinalen blev et virkelig tæt opgør, 
hvor det blev os, der trak det længste 
strå. Med en sejr på 1-0, var drengene 
kommet til finalen. De havde lige over-
været en anden kamp, som der blev af-
gjort i straffe og det håbede de ikke på 

at vi ske for dem. Derfor var de også 
ekstra opsatte og det kunne man virke-
lig se i finalen. Aldrig før gik de meget 
til makronerne og det blev også til en 
knusende sejr på hele 5-0 over Bram-
ming 3 i finalen.
Så blev der jublet og drengene fik over-
rakt hver deres store pokal, midt på hal-
gulvet.
Efter af de havde fået deres pokaler, gik 
vi alle mod cafeteriet, hvor de fik udle-
veret deres sandwich og drikkelse, som 
også var en del af hele pakken, ved at 
deltage i Martinsen Cup. Der var også 
mulighed for at benytte badelandet bag-
efter og diverse hoppe aktiviteter. Men 
drengene ville gerne hjem og slappe af. 

De var virkelig stolte og med yderlig en 
ting til værelset, der glimter, blev det en 
god juleferie for disse drenge, der den-
ne her dag bestod af: Jonas, Valdemar, 
Emil, Lucas, Elias, Liam og Sander.

Mads Hansen
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RUGBY

UNGDOM

TRÆNING
Alle spillere under 14 år tirsdag i hal 2 
kl. 18-19. 
Alle spillere over 14 år torsdag i hal 2 
kl. 18-20.

Ungdomslederne er ved at forberede 
sæsonen og ungerne kan forvente at 
deltage i Stortebecker cup i Hamborg 
og i juni, plus Viking cup i Gøteborg 
også i juni. 

Ligeledes arbejdes der på en tur for 
U16 til Wales i november. Og ikke at 
forglemme kommer der et boot camp 
i starten af marts.

Det er desuden en stor glæde, at alle 
vores dygtige ungdomstrænere fort-
sætter  i 2020. Det er Ken-neth Holm, 
Morten ‘Conny’ Jørgensen og Thomas 
Arvad Meier.

ÅRETS KÅRINGER 
I december foretog vi disse fuldt for-
tjente kåringer for 2019-sæsonen:
U10 spiller:  Hannibal Ullerup
Upcomming U12:  Jens Hansen
U12 spiller:  Victor Brodersen
Upcomming U16:  August Severinsen
U16 spiller:  Sebastian Guldager
KÆMPE tillykke, drenge!!!

På billedet ses: August Severinsen, 
Sebastian Guldager, Hannibal Ullerup, 
Jens Hansen og Victor Brodersen.

SENIORER
ÅRETS SENIORSPILLER 2019
Årets seniorspiller blev fuldt fortjent 
Casper Aerts Brodersen. 27-årige Ca-
sper var i hele 2019 en stærk klippe 
i vores forsvar. Desuden fik han i sid-
ste sæson lagt nye lag på sin offensiv. 
Casper, der tidligere spillede fast som 
trekvartback, er i de senere sæsoner 
blevet anvendt mere og mere inde i 
klyngen. Hans store evner som for-
ward træder tydeligere og tydeligere 
frem. 
På billedet ses 
Casper gå for-
rest i udekampen 
mod DTU Exiles i 
maj 2019.

I 2019-sæsonen fik vi desuden tilgang 
af nogle nye, unge spillere som Andre-
as Raun og Nicolai Lykkegaard, imens 
Theis Arvad Meier og Mads Larsen 
begge rykkede op i seniortruppen. Alle 
fire er blevet stamspillere på vores før-
stehold.
Desuden spillede Christoffer Kiwi Win-
strøm sig tættere på en stamplads på 
både XV- og Sevens-landsholdet. Vores 
hårdtarbejdende cheftræner, Dennis 
Graversen, fortsætter heldigvis i 2020, 
hvor han vil stå i spidsen for vores før-
stehold, der skal kæmpe i 2. division 
vest.

2. DIVISION VEST
For første gang i mange år er EGIF ikke 
at finde i landets øverste rugbyliga. Re-
sultaterne i fjor medførte nedrykning. 
I 2. division vest bliver vi derfor et af 
seks hold i en turnering, der starter i 
slutningen af april og varer til udgangen 
af oktober. De øvrige fem hold i 2. di-
vision vest er: Esbjerg/Grenaa, Odder, 
Odense/Lindø, Aalborg/Holstebro og 
Aarhus II.
Vores senioransvarlige Steen Kristen-
sen og vores cheftræner Dennis ar-
rangerer desuden en række trænings-
kampe, hvor vi blandt andet skal møde 
tyske hold. I næste nummer af SPORT 
bliver hele seniorernes sæsonplan med 
alle kampdatoer offentliggjort.

På grund af det milde vintervejr reg-
ner vores cheftræner desuden med, at 
udendørs træning startes op før den 

1. februar. Følg selv med på klubbens 
hjemmeside og på Facebook.

OLDBOYS

ÅRETS LOGEBRODER 2019
Årets logebroder i støtteforeningen 
“Fratres Ovalibus” (Ovale Brødre) blev 
fuldt fortjent Thomas ‘Liller’ Pedersen. 
Liller har i det forløbne år virkelig knok-
let i vores klubhus, så lokalerne og red-
skabsskuret ved udgangen af 2019 stod 
flottere end nogensinde. Det er forbil-
ledligt.

Årets 
logebroder

Over 50 oldboys
På knap tre år er et halvt hundrede tid-
ligere, og en lille håndfuld nuværende, 
EGIF rugbyspillere blevet medlem af 
vores støtteforening ’Fratres Ovalibus’ 
(Ovale Brødre). I november 2019 run-
dede vi således medlem nummer 50. 
Disse herrer tilbyder nu deres hjælp til 
deres elskede rugbyklub og dens med-
lemmer.

RUGBY
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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

Logen afholder to årlige træf, et i foråret 
og et i efteråret. Derudover tager man 
en årlig rugbyrejse til udlandet. I maj 
2019 drog logebrødrene til London for 
at overvære ’London Sevens’. 
Nu til maj går turen til Odessa i Ukraine. 
Vil du høre nærmere om medlemskab af 
denne oldboysloge, kontakt da medlem 
af logens præsidium, Ole Bang på ole-
bang@youmail.dk eller mobil 40352721.

EVRA
For at gøre medlemskab af oldboyslo-
gen endnu mere appellerende for vores 
tidligere rugbyspillere, blev vi i januar 
medlem af EVRA, European Veteran 
Rugby Association. Med dette EVRA-
medlemskab er vi nu en del af et rugby-
fælleskab af mere end 120 klubber fra 
30 forskellige lande. Så på et tidspunkt 
vil vi besøge en af disse klubber og vice 
versa. Læs mere om EVRA på www.
evrugbya.org

ELITESPONSORER  
PL Jessen ApS, MR Rasmussen A/S 
og Tandlægerne Vejlevej indgik i 2019 
elitesponsor samarbejde med os. For 
blot 5.000 kroner om året støtter disse 
lokale erhvervsdrivende talentudviklin-
gen i EGIF Rugby. Elitesponsoraterne 
medvirker kraftigt til at aflønne vores 
dygtige cheftræner, Dennis Graversen. 
Vi søger løbende at udvide kredsen af 
elitesponsorer.

Vil du høre nærmere om vores sponsor-
tilbud, er du velkommen til at kontakte 
Allan Pertti Frandsen, formand@errit-
soerugby.dk, mobil 6139 3065.
På www.erritsoerugby.dk og www.
facebook.com/EGIFRUGBY kan du læse 
resultaterne og se referat og billeder fra 
kampene. 

Paul Erik Jensen

RUGBY
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler 

Škoda Kodiaq  Škoda Octavia  

Škoda Kamiq  

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B - 7000 Fredericia - Telefon 75 92 42 44 - www.fredericia-autoservice.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

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

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk


