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BADMINTON 

Badminton er en del af EGIF



REDAKTION
Redaktionen ønsker alle  
en glædelig jul og et godt nytår! 

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 januar 2020” 
er søndag den 19. januar – udkommer 6. feb.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2020 er:  
16. februar, 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

BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

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

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00
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ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

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

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

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

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

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

SÆT X I KALENDEREN …
Erritsø Dilettanterne er allerede be-
gyndt at varme op til forestillingen:
 
”Forelsket, forlovet, for fanden!”

Stykket opføres i Forsamlingshuset i 
marts 2020 og her får du datoer for 
forestillingerne:

Lørdag 14.03 kl.14.30 – kaffe og kage
Søndag 15.03 kl.14.30 – kaffe og kage
Lørdag 21.03 kl.14.30 – kaffe og kage
Lørdag 21.03 kl.18.00 – buffet og mu-
sik

På scenen møder du de trofaste, 
frivillige og glade amatører:
Jette Mogensen
Maj Stavnager Hansen
Karin Tuxen
Lone Eriksen
Brit Borring Jakobsen

Lars Zoffmann

Bjarne Wetche
Jan Bjærre
Herluf Nørskov

Bag og foran scenen alt-mulig-
mændene:
Palle Mogensen
Kurt Dahl
Asger Veje
Instruktør Michael Kristensen
Suffløse: Bente Stricker

Praktiske oplysninger om priser, billet-
ter, bestilling m.m. følger …

Bedste hilsner Erritsø Dilettanterne

DILETTANT
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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

SVØMNING

TRÆNINGSLEJR
KI og KII var i uge 42 på den årlige træ-
ningslejr. Turen gik i år til Falkenberg 
Sverige. Måske ikke så eksotisk som 
så meget andet men gode faciliteter og 
løs Godis. 
Med  i alt 14 svømmere og plus det 
løse, læs voksne, gav det mulighed for 
transport i lejet ”minibusser”. De 14 
svømmere var ligeligt fordelt på de to 
hold. Der blev svømmet langt, hurtigt 
og teknisk. Ugen blev brugt til at for-
dybe sig i nogle detaljer for den enkelte 
svømmer samt at få skabt den bedste 
mulige ”topnings” form til efterårets 
sidste stævner. Set udefra var det for-
holdsvist stramt program, men alle gik 
til den med højt humør i Klitterbadet. 

Udover hård træning blev det onsdag 
efter morgen/formiddagstræning tid til 
en tur i Klätterdomen i Göteborg, hvor 
svømmerne fik lov at teste deres kræf-
ter med klatrevægge på op til 15m i høj-
den. Der blev flyttet mange grænser og 
de fleste fik brugt de sidste kræfter.
På turen tilbage til Falkenberg blev der 
tid til power shopping i Outlet center. 

Træningslejren var en stor succes hvor 
der blev bygget videre på en allerede 
god svømmeform og teknisk viden, 
samt skabt nogle gode sociale bånd.
Som tidligere har træningslejren vist sig 
som en god ”investering” med gode re-
sultater i de efterfølgende stævner.

MESTERSKABER
Den 26.-27, okt.: Regionsmesterskab 
på kortbane for årgang og børn i Søn-
derborg. 
Her kæmpede svømmerne for at blive 
regionsmestre i Syddanmark. 6 år-
gangs-/børnesvømmere repræsente-
rede Erritsø og på 31 starter blev det 
til 23 nye personlige rekorder som gav 
svimlende 83,87 %. Præmien som re-
gionens mest alsidige svømmer vandt 
Frederik Billesø i gruppen drenge født 
årgang 2008. 
31. okt.-3. nov.: Danske Junior Me-
sterskaber på kortbane, Vejle: Vi havde 
2 svømmere kvalificeret. Julie Dumstrei 
og Laurits Siggaard som svømmede sig 
til flotte 40 % nye personlige rekorder. 
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7. - 10. nov.: Danske Mesterskaber på 
kortbane åben klasse, Esbjerg:
Her havde Morten Baxter kvalificeret 
sig på 50,100 og 200 fly. Morten satte 
ny PR og avancerede i det samlede 
klassement i DK.
Vestkyst Cup 7.-10. nov., Esbjerg: 
9 svømmere var med til Vestkyst Cup 
og fra start var alle brand varme og gav 
den gas. I alt gav weekenden 34 nye 
personlige rekorder fordelt på 49 løb 
som gav 69,38 % forbedring samlet 
set. Den hurtige teknisk flotte svøm-
ning udløste ikke mindre end 9 guld, 11 
sølv og 6 bronze medaljer. 
Medaljerne fordelte sig således: 
Fredag:
Sofie Sjøgren 200 IM Sølv medalje i 
gruppe 1. med ny PR
Frederik Billesø Beck 200 IM Sølv  
medalje i gruppe 4.
Mathias Jørgensen 200 IM Sølv medalje 
i gruppe 1. med ny PR.
Sofie Sjøgren 50 fri Sølv medalje i  
gruppe 1.
Frederik Billesø Beck 50 fri Sølv medalje 
i gruppe 4. 
Lørdag:
Peter Rom Poulsen 200 fri Bronze  
medalje i gruppe 2.
Sofie Sjøgren 50 fly Guld medalje i  
gruppe 1.
Frederik Billesø Beck 50 fly Sølv medalje 
i gruppe 4. med ny PR.
Jeppe Søgaard Rasmussen 50 br Guld 
medalje i gruppe 1. med ny PR

Peter Rom Poulsen 50 br Sølv medalje  
 gruppe 2. i ny PR
Sofie Sjøgren 100 fri Sølv medalje  
i gruppe 1. med ny PR
Frederik Billesø Beck 100 fri Sølv  
medalje i gruppe 4. med ny PR. 
Mathias Jørgensen 100 fri Guld  
medalje.
Peter Rom Poulsen 100 fri Bronze  
medalje i gruppe 2.
I 4x100 Hold medley blev Erritsø Power 
nr. 3. Holdet bestod af Zophia Henriks, 
Peter Rom Poulsen, Sofie Sjøgren og 
Mathias Jørgensen.
Søndag:
Peter Rom Poulsen 400 fri Bronze  
medalje i gruppe 2. med ny PR.
Mathias Jørgensen 400 fri Sølv medalje 
i gruppe 1. med ny PR.
Sofie Sjøgren 100 IM Guld medalje i 
gruppe 1.
Mathias Jørgensen 100 IM Guldmedalje 
i gruppe 1. med ny PR.
Jeppe Søgaard Rasmussen 100 IM 
Bronze i gruppe 1. med ny PR.
Sofie Sjøgren 100 fly Bronze i gruppe 1.
Frederik Billesø Beck 100 fly Guld me-
dalje i gruppe 4. med ny PR.
Jeppe Søgaard Rasmussen 100 br Guld 
medalje i gruppe 1. med ny PR.
Peter Rom Poulsen 100 br sølv medalje 
i gruppe 2. 
Zophia Henriks 50 ryg Bronze i gruppe 1.
Frederik Billesø Beck 50 ryg Guld me-
dalje i gruppe 4. 
Jeppe Søgaard Rasmussen 50 ryg 
Bronze i gruppe 1. med ny PR

SVØMNING SVØMNING

Mathias Jørgensen 50 ryg Guld medalje 
i gruppe 1. Med ny PR. 
Alt i alt rigtig gode resultater i K-af- 
delingen. 

SVØMMESKOLEN
Svømmeskolen har afholdt Klubstævne 
for øvede og Talent. Det var en stor suc-
ces med rigtig god opbakning fra foræl-
drene, der skabte god stemning i hal-
len. Stævnet var en god mulighed for 

den enkelte svømmer til at prøve sig af 
og der blev vist stort potentiale.  
Voksen afdelingen glider og i fald man 
skulle have lyst er der fortsat plads på 
klubbens Aqua fitness hold. Træning på 
Aqua fitness giver mulighed for god træ-
ning, der ikke er belasteende for led og 
muskler på samme måde som på land.  
Triholdet kører på med god træning og 
højt humør. 

 
Morten Faurby

SJOV LØRDAG
Vi begynder det nye år med SJOV LØRDAG  
lørdag den 11. januar 2020 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 Gymnastikaf-
delingen aktiviteter med air-track og 
springmåtter osv. Desuden er Svøm-
mehallen åben fra kl. 19.00 – 21.00.

Hvis man ikke vil deltage i idrætsakti-
viteterne, kan man hygge sig i cafete-
riet, men der serveres IKKE alkohol.
Der vil også denne gang være 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.

Sportssko til indendørs brug skal 
medbringes, og der er mulighed for 
omklædning.

Det koster stadig kun kr. 25,-- at del-
tage.

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

Kurt Hansen
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RUGBY RUGBY

UNGDOM
INDENDØRSTRÆNING I HAL 2
For dem som er 12 år og der under: Hver 
tirsdag fra klokken kl. 18 til 19. Fra16 år: 
Hver torsdag fra klokken 18 til 20.

SUPERFLOT AFSLUTNING
Erritsø rugby havde to hold i Hamborg, 
hvor de deltog, som eneste danske 
hold, i en turnering mod tyske hold i 
samme aldersklasse. Begge hold kla-
rede sig super flot. U-12 vandt 35-30 
over Hamborg efter at  have været bag-
ude 5-30 ved halvleg. Den anden kamp 
vandt Erritsø 20-5 over SCT. Pauli efter 
5-5 ved halvlegen. 
U16 tabte 26-7 til Hamborg og var bag-
ud 19-0 ved halvleg. Det skal nu siges, 
at det tyske hold havde en del U-16 
landsholdsspillere på deres hold. 

EN HYGGELIG AFSLUTNING
Det må siges at forældreforeningen i Er-
ritsø rugbyungdom havde lagt op til en 
hyggelig afslutning af udendørs sæso-
nen. Ca. et halv hundrede gæster hyg-
gede sig i klublokalet. 
Stor ros til initiativtagerne.

ORIENTERING
Søndag den 15. december mellem kl 14 
og 16 afholder Erritsø rugby juleafslut-
ning.

Lørdag den 29. august 2020 afholdes 
et ungdomsarrangement under Dansk 
Rugby Union.

Paul Erik Jensen

SENIORER
VM-finale og 1. divisions kamp i gode 
rammer.
VM-finalen England vs Sydafrika fore-
gik samme dag som vores førstehold 
spillede årets sidste kamp i 1. division 
- hjemme mod RK Speed fra Kastrup. 
Derfor blev der lørdag den 2. november 
serveret brunch til begge hold og sup-
porterne i klubhuset. Til VM-finalens 
kampstart kl. 10 dansk tid var vi derfor 
godt halvtreds feststemte rugbyfans, 
hvoraf RK Speed havde flere sydafrika-
nere i truppen. De sang nationalsang 
og støttede entusiastisk deres lands-
mænds finaleindsats.
Sammen fulgte vi VM-finalen fra Yoko-
hama på den storskærm, der i dagens 
anledning var sat op i klubhuset. 

Sydafrika hentede landets tredje VM-
titel nogensinde. En stor overraskelse, 
idet England mødte op til VM-finalen 
som klare favoritter.
Vores oldboysloge ’Fratres Ovalibus’ 
(Ovale Brødre), som nu er oppe på godt 
halvtreds tidligere EGIF-spillere, klub-
ledere m.fl., havde sørget for virkelig 
gode rammer for brunch, VM-finale og 
den efterfølgende 1. divisions kamp. 
Således var klubhusets køkken og bar 
fra morgen til aften bemandet af glade 
logebrødre. 
RK Speed spillede dernæst op til deres 
allerbedste og vandt en stensikker sejr 
over et afbudsramt EGIF-mandskab, 
hvor vi igen måtte trække på en hånd-
fuld oldboys. Vi løb ind i årets største 
nederlag, der blev på 0 – 62. Selv om 
cifrene var store, var selve resultatet 
faktisk langt bedre end sidste år ved 
samme tid, hvor nederlag i den stør-
relsesorden var blevet mere reglen end 
undtagelsen. 
Efter kampen fik RK Speeds spillere for-
tjent overrakt bronzemedaljer som syn-
ligt bevis på, at de er Danmarks tredje 
stærkeste rugbyhold. Det var en god 
rugbylørdag, som langt fra var slut for 

Oldboyslogen holdt dernæst træf i klub-
huset, som blev en ny stor succes.

STATUS PÅ HELE SÆSONEN
Et blik på sæsonen 2019 for vores se-
niortrup viser følgende: 
Vi vandt begge årets træningskampe, 
vandt kvartfinalen i pokalturneringen 
i marts, og vandt suverænt 10-a-side 
stævnet i Århus i oktober. Endestation i 
pokalturneringen blev for andet år i træk 
semifinalen. Her tabte vi på udebane til 
de senere pokalvindere, CSR/Nanok, 
efter et brag af en semifinale. Så vores 
indsats og resultater i træningskampe-
ne, i 10-a-side stævnet, og i pokalturne-
ringen er absolut godkendt.
Desværre tabte vi samtlige 10 turne-
ringskampe i 1. division og sluttede der-
ved sidst af de seks hold i landets øver-
ste rugbyliga. Slutstillingen 1. division 
for 2019 findes her. http://www.rugby.
dk/turneringer/2017-03-24-13-31-54/dm-
2019-xv-maend/table/267
Vores resultater i ligaen blev derved 
en skuffelse for vores spillere og ikke 
mindst for vores hårdtarbejdende chef-
træner, Dennis Graversen, klubbens 
bedst uddannede træner nogensinde. 
Resultatet i ligaen betyder nedrykning 
til 2. division vest. Turneringsplanen for 
2020 forventes offentliggjort i decem-
ber. Vi kan se frem imod en række gode 
kampe mod jævnbyrdige modstandere. 
Derudover skal vi spille flere trænings-
kampe mod blandt andre tyske hold.
Der er nu vinterpause med indendørs 
touch-rugby hver torsdag kl. 18 - 20 i 
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EIC’s hal 2 og selvtræning. Til februar 
eller marts planlægger vi at træne uden-
dørs igen. Det vil afhænge af vejret.

NY SEJR FOR KIWI OG DANMARK
Det danske rugbylandshold fik vasket 
en grim plet på landskampstatistikken 
bort. Det skete lørdag den 26. oktober 
i Odense, hvor Danmark besejrede Fin-
land med de klare cifre 22 – 0.

Finnerne har det seneste halvandet år 
ellers gjort store fremskridt i rugby og 
chokerede i efteråret 2018 ved at be-
sejre Danmark for første gange nogen-
sinde. 
Vores klyngehalf Christoffer ’Kiwi’ Win-
strøm spillede i Odense sin sjette lands-
kamp, hvor han kom på banen midtvejs 
i anden halvleg. Det blev et nyt, flot ind-
hop af vores unge stortalent. Således 
var Kiwi i kampens overtid arkitekten 
bag den lange og flotte aflevering, der 
spillede århusianske Kenny U. Nielsen 
helt fri til den forløsende fjerde sco-
ring, der gav Danmark det forjættede 
bonuspoint. Efter slutfløjt lød det fra en 
meget glad ’Kiwi’:
”Det var en hård kamp. Finland startede 
virkelig godt og var tæt på at vores mål-

linje flere gange, hvor 
vi blev ved med at hol-
de dem ude. I anden 
halvleg kom vi så med 
ny energi og fik sikret 
vores sejr med et flot 
bonuspoint i sidste se-

kund. Jeg er virkelig glad for den gode 
indsats hele vejen igennem kampen. Vi 
skal bare blive ved med det, for at sikre 
vores oprykning Conference 1 North.”
Til foråret møder Danmark Moldova 
hjemme og Østrig ude. 
Vi håber på fortsat dansk succes, at 
’Kiwi’ er med igen, og at han ikke bliver 
eneste EGIF’er i landsholdstruppen.

FORNEM SPONSORSTØTTE
I oktober tildelte Jem & Fix os et gave-
kort på hele 20.000 kroner. Beløbet skal 
gå til regnvandssikring af vores område 
lige omkring vores klubhus. Et virkelig 
flot sponsorat, som vi går i gang med at 
anvende i løbet af vinterpausen og for-
året. TUSIND TAK til Jem & Fix.

Flere sponsorsamarbejder søges
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. 

Allan Pertti Frandsen

RUGBY AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

TUREN TIL HAMBORG/ 
BORDESHOLM
36 deltog i rejsen. Humøret var højt, 
men der var bare den hage ved det, 
at der i Tyskland var helligdag om tors-
dagen, hvilket medførte, at mange se-
værdigheder var lukket, så vi blev snydt 
for et museumsbesøg i Kellingehusen. 
Besøget i Wonderland i Hamborg var en 
oplevelse, men da tyskerne havde en 
fridag, var der rigtig mange mennesker. 
Sidste dagen spiste vi frokost i 26 eta

gers højde. Vi havde også en bowling-
turnering den første aften og som man 
kan se af billedet blev Marie Bækgaard 
vinderen af vandrepokalen i bowling. Til-
lykke til Marie.

HJEMME IGEN
Vi bliver ved med at få nye medlemmer 
og p.t. er vi ca. 240 ved sidste optælling.
Tilmeldingen til dilettant går strygende. 
Der er rigtig mange der p.t. har tilmeldt 
sig.

JULEAFSLUTNINGER
Mandag den 16. dec.: Vandgymnastik 
Tirsdag den 17. dec.: Fælles afslutning 
Torsdag den 19. dec.: Vandgymnastik

SPIS SAMMEN
Ved sidste arrangement var vi 60 med-
lemmer, som hyggede sig under spis-
ningen, og denne gang i skrivende 
stund er vi 50.

NYTÅR
Vi starter alle aktiviteter op i uge 2.

NYHED – 25 ÅRS JUBILÆUM
I det kommende år er det 25 år siden at 
Vivi og Inger startede AKTIV TIRSDAG. 
Dette havde vi tænkt os at markere, og 
vi arbejder intens på det. Jubilæet vil 
finde sted den 29. september.

Vi ønsker alle vore medlemmer en 
glædelig jul og et godt nytår.

Inger og Vivi.
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FODBOLDFODBOLD

U9 TIL “MCDONALDS INDOOR LIGA 
CUP”
Weekenden 8.-10. november deltog U9 
drengene I et stort overnatningsstævne 
i Fredericia Idrætscenter.
Fredag eftermiddag mødtes drengene i 
klubhuset, hvor der blev lavet banner til 
den store indmarch, spist kage og efter-
følgende trænet fodbold. 
Lørdag startede med indmarch i Than-
sen Arena, hvor alle deltagende hold 
fra hele landet blev præsenteret. Lør-
dag blev der for Erritsøs vedkommende 
spillet 6 kampe. Drengene startede 
stille og roligt og det blev til 4 uafgjorte 
kampe, et spinkelt nederlag og de slut-
tede dagen flot af med stævnet største 
sejr på 7-0. Humøret var derfor højt om 
aftenen, som blev brugt på hygge i klas-
selokalet.

Erritsø skulle spille i finalepuljen om 
søndagen. Det blev til nogle meget 
tætte kampe, som desværre ikke helt 
gik Erritsøs vej. Efter en uafgjort og 3 
nederlag på 2-1, 1-0 og 1-0 skulle dren-
gene spille placeringskamp om 5. og 6. 
pladsen. Her tabte Erritsø 1-0, så det 
var nogle trætte og skuffede drengene, 
som tog hjem søndag eftermiddag.

Der skal lyde en stor ros til alle dren-
gene, som i hver kamp kæmpede alt 
hvad de kunne.  Samt kæmpe tak til 
trænerne og forældrene for den gode 
opbakning hele weekenden.
Til info træner U9 drengene onsdag kl. 
16.30-17.45 på kunstbanen og inden-
dørs fredag kl. 16-17 i hal 1. Der er sta-
dig plads til flere.

Bettina Poulsen

ERRITSØDRENG SKAL PRØVE 
KRÆFTER MED VB
VB har endnu en gang rettet blikket 
mod Erritsø for at se efter unge talenter.
Denne gang er det Jonas Møller der har 
vist sig som et rent plankeværk mellem 
stængerne på EGIF’s U13 Liga 2 hold.
Jonas har siden sommerferien deltaget 
i et træningsforløb i VB, hvor han har vist 

sit talent frem, 
og gjort det 
så godt at VB 
nu har tilbudt 
Jonas en fast 
plads på deres 
U13 Liga 1A 
hold fra den 
k o m m e n d e 
sæson.
Jonas spiller 

i dag på EGIF’s Årgang 2007 der har 
mange dygtige spillere, og holdet kom-
mer til at savne ham.
Vi er alle utrolig stolte af hans præstati-
oner, og glæder os rigtig meget på hans 
vegne.Jonas spiller dermed indevæ-
rende sæson færdig i Erritsø, og derfra 
ønsker vi ham alt mulig held og lykke 
fremover.
Erritsø kan jo i dag bryste sig af at have 
haft 2 tidligere landsholdsmålmand i 
klubben, Den ene er Thomas Sørensen 
som de fleste nok kender, og den anden 
er Christoffer Haagh der som bekendt 
stod for ”Vikar” landsholdet imod Slo-
vakiet.
Så lad os håbe at vi om nogle år kan føje 
endnu en til CV’et.

Jesper Vagner

Ad 3) DBU fodboldskole i uge 2 i EGIF
DBU FODBOLDSKOLE I UGE 27 I 
EGIF 

Gitte Schouborg

MÅLMANDSTRÆNING
Landsholdsmålmand laver målmands-
træning på kunstgræsbanen
Sidste år fik EGIF Fodbold endnu en 
landsholdsmålmand, da Christoffer Ha-
agh passede målet, da ”Vikar-landshol-
det” mødte Slovakiet. Dog var lands-
holdsfodbold ham ikke helt fjern, da han 
har været en del af futsal-landsholdet 
gennem en del år.

Christoffer driver firmaet Keeper Skills, 
hvor han blandt andet med inspiration 
fra egen karriere tilbyder målmandstræ-
ning rundt om i landet. Lørdag den 16. 
november - havde Christoffer fået lov at 
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låne kunstgræsbanen, hvor han blandt 
andet tog klubbens unge målmænd un-
der behandling og gennem en masse 
øvelser, lærte dem en masse.

Jesper Vagner

U13 SEJRER I KVALKAMP OM 
ORYKNING GIL LIGA 2
Søndag den 10. november spillede Er-
ritsøs U13 drenge deres sidste kamp 
i Liga 2B mod Tarup/Paarup IF. Holdet 
lå inden kampen på 1. pladsen i puljen, 
og kun med et nederlag på 8 mål ville 1. 
pladsen glide holdet af hænde. Efter en 
rigtig dårlig kamp, som drengene tabte 
5-1, var 1. pladsen i puljen dog i hus. 
Holdet var derfor kvalificeret til at spille 
kvalifikationskampe om en af de to tilba-
geværende pladser i liga 2. Trods 1. plad-
sen, så viste sidste kamp at drengene 
ikke kunne gå på vandet. Forældre og 
trænere var også lidt afdæmpet i forhold 
til forventningerne til kvalifikationskam-
pene. Holdet skulle, som den 7. bedste 
puljevinder ud af 8 puljevindere, spille 2 

kvalifikationskampe, som begge skulle 
vindes for at rykke op i liga 2.
Første kamp blev spillet på neutral grund 
i Hammel mod Nordjyderne Svenstrup-
Godthåb IF.  Efter en rigtig god kamp i 
Hammel, så kunne drengene drage 
hjem til Erritsø med en sikker 3-0 sejr. 
Nu ventede kun en finalekamp mod 
Varde IF, som endnu ikke har sat point 
til i Liga 2b. Kampen mod Varde skulle 
spilles på kunstgræsbanen i Rødding. 
Selvom Varde ikke havde tabt en kamp 
så troede drengene og trænerne på sejr. 
Kampen startede meget lige, men stille 
og roligt overtog Erritsø spillet og helt for-
tjent kom vi foran 1-0. 2. halvleg startede 
for fuld skrue og efter 20 minutters spil 
var Erritsø foran med 3-0. Varde IF gik nu 
efter alt eller intet taktikken. Det gav re-
sultat, og med to langskudsmål i de sid-
ste 10 minutter, skabte de lige pludselig 
spænding om resultatet. Efter en meget 
hektisk afslutning, kunne drengene dog 
kaste sig i armene på hinanden og juble 
over en helt fortjent oprykning til Liga 2. 

Stor tak til drengenes trænere Lars 
Brøchner og Brian Brøchner for at over-
bevise drengene om at de var gode 
nok. Også stor tak til den store foræl-
dreopbakning, som der har været til alle 
drengenes kampe. Vi glæder os til at se 
drengene blive matchet mod nogle af de 
bedste U13 hold, når de efter vinterpau-
sen stiller op i Liga 2.

 Carsten Kyndal

OVERNATNING 
Overnatning i hallen - når fællesskabet 
udenfor fodboldbanerne også er vigtigt.
En tilbagevendende begivenhed for 
U10 spillerne, nemlig året overnatning 
i hallen er igen veloverstået. I år blev 
hal 3 omdannet til en kæmpe ”slag-
mark”, hvor der var dømt Nerf gun krig. 
Drengene havde en fest og patronerne 
fløj til alle sider. Derefter blev burgere 
og pommes frites indtaget i cafeteriet, 
inden den stod på en omgang fodbold. 
Der blev selvfølgelig også tid til en mas-

se hygge, slik, chips inden de til sidst 
gav op og overnattede i hal 3. Næste 
morgen var alle drengene klar til en træ-
ningskamp til trods for knap så mange 
timers søvn. 

May Nymann
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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  September 2019   Oktober 2019 
      

STØVLEN  I      
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 69 Jette Madsen  33 Niels Frank 
Kr.  200,00 38 -  37 - 
Kr.  100,00 21 Lena Mikkelsen  79 Kent Nielsen 1  
Kr.  100,00 7 Larsen  58 Karsten Pedersen 8  
Kr.  100,00 34 Kr. Kristensen  3 Hanne B. Hansen 
Kr.  100,00 12 Per Andersen  84 - 
Kr.  100,00 72 Jytte Nielsen  29 Inger Marie L. Nielsen 
      
      
      
STØVLEN  II      
      Gevinst      
Kr.  300,00 149 -  156 Rigmor Toft 
Kr.  200,00 195 Gitte Schouborg  193 - 
Kr.  100,00 129 Dagny Andersen  190 John Andersen 
Kr.  100,00 146 Jytte Gondermann  102 - 
Kr.  100,00 138 -  151 Kim Toft Jensen 
Kr.  100,00 106 Torben Johnsen  124 - 
Kr.  100,00 123 Mads Hansen  199 Tommy Kjær Hansen 
      
      

 
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. 
 
 

JULELEDER-MØDE
Gymnastikafdelingens instruktører og 
hjælpere – unge som gamle - samledes 
lørdag den 23. nov. til en gang god tradi-
tionel julefrokostmad, sjov og hyggeligt 
samvær i EICaféen .
Under spisningen blev der gættet på 
kendte personer, som havde sneget 
sig med til bords – herunder Dronning 
Margrethe, Ole Henriksen og selveste 
Michael Jackson. Der blev også gættet 
på kendte sange ud fra knap så ørehæn-
gende nynnen/brummen fra udvalgte 
festdeltagere.
Der blev selvfølgelig også spist om 
kap af risalamanden for at vinde årets 
mandelgaver. Aftenens motion fik vi un-
der pakkelegen, hvor der blev kæmpet 
bravt for at sikre lige den helt rigtige 
pakke inden uret lød.
Og tænk - julenissepigen kom også for-
bi og delte julegaver ud til instruktører 
og hjælpere.

YOU TURN – ET NYT TILTAG I 
EGIF GYMNASTIK
Livsstilholdet You Turn er et forløb med 
11 teoritimer og 11 træningstimer.
You Turn kører over en periode på 11 
uger med start mandag den 13. januar 
2020. Sidste teori/motionstime vil være 
den 31. marts 2020 – ferie i uge 7.
Teoritimen forgår i mødelokale 3, og 
motionen foregår hhv. i Hal 3.
Vil du gerne i gang med at leve et sun-
dere og mere aktivt liv, så er dette lige 
holdet for dig.
I løbet af de 11 uger vil der blive invite-
ret gæsteinstruktører ind for en smags-

prøve på det, de har at tilbyde, så du har 
mulighed for at afprøve den motions-
form, der passer til dig.
You Turn hjælper dig med at ændre dine 
vaner og finde den motionsform, der 
passer til dig. You Turn er et forløb med 
teori, motion og træning og fokus på 
sund livsstil.
Du bliver klogere på, hvilken betydning 
motion, kost og søvn har for din sund-
hed. You Turn henvender sig til dig, der 
ikke er vant til at dyrke motion, men 
som gerne vil i gang.
Når perioden på 11 uger er af-
sluttet, har du mulighed for at gå 
gratis på et eller flere af gymna-
stik-foreningens hold indtil sommer-
ferien. Tilmelding foregår på vores 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk. 
Hvis dette er noget for dig, så 
mød op i mødelokale 3 mandag 
den 6. januar 2020 kl. 17.00 til in-
formationsmøde og hør nærmere 
om You Turn forløbet.

NATSPRING
Igen i år afholdte vi i gymnastikforenin-
gen vores natspringsarrangement med 
stor succes. Vi havde 65 gymnaster, der 

GYMNASTIK
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25.-26. okt. havde valgt at bruge en fre-
dag aften og indtil lørdag morgen i sel-
skab med gode venner og deres gym-
nastikinstruktører. 
Fredag aften bestod af forskellige 
springbaner, hvor der blev sprunget 
på livet løs. Gymnasternes rytmiske 
sans blev også sat på prøve med en 
rytmesekvens, som blev fremvist for 
alle instruktørerne. Efter gymnasternes 
fremvisning var det instruktørerne, der 
lavede GYMSHOW og viste gymnaster-
ne store flotte spring både på airtracken 
og i trampolinen.
Da kræfterne var ved at slippe op, var 
der mulighed for at se film og hygge sig 
i cafeteriet med slik og sodavand. Efter 
filmen sagde vi godnat og sov godt. 
Natten forløb helt stille og roligt og alle 
fik sovet stort set hele natten. Kl. 8.00 
lørdag morgen var cafeteriet klar med 
dejlig morgenmad, inden alle tog glade 
og lidt trætte hjem kl. 9.00.
Vi vil sige alle vores gymnaster, træ-
nere og de forældre, der gav en hånd 

med under arrangementet, en kæmpe 
stor tak for en super god oplevelse. Vi 
glæder os allerede til næste år, hvor 
vi håber at se rigtig mange af jer igen. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Gymnastikafdelingen vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for en god efter-
årssæson og ønsker alle gymnaster, le-
dere og hjælpere en rigtig glædelig jul 
og godt nytår.
Vi holder juleferie og sidste træning før 
jul er torsdag den 19. december. Og 
på gensyn i 2020, hvor første træning 
er mandag den 6. januar. (vær dog op-
mærksom på, at der kan være afvigel-
ser til dette på enkelte hold).
Og husk at det er ikke for sent at starte 
på et hold efter jul (hvor man også slip-
per med kun ½ kontingent for forårs-
sæsonen). Se de mange tilbud og andet 
nyt på www.egif-gymnastik.dk 

Lars Lærkedahl

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

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44


