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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 april 2020” 
er søndag den 24. april - udkommer 14. maj

Øvrige deadlines for 1. halvår 2020 er: 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 - blikkenslageren Aps
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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
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Michael S. Nielsen
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www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk



HOVEDBESTYRELSEN

REFERAT FRA GENERALFORSAM-
LINGEN I HB DEN 24.2.2020
Torben Krogh blev valgt som dirigent. 

Lars Bøgebjerg aflagde beretning, som 
blev godkendt. 

Kurt Hansen fremlagde regnskabet 
for 2019, som viste et overskud på kr. 
18.525 kr., og egenkapitalen udgjorde kr. 
243.823 kr. Regnskabet blev godkendt. 

Ingen indkomne forslag til behandling.
 
Valg af formand: Lars Bøgebjerg blev 
genvalgt for 1 år 

Valg af næstformand for 2 år: Torben 
Krogh var på valg og ønskede ikke gen-
valg. Der var ingen emner til posten, så 
HB vil selv arbejde videre med at finde en 
person til posten. Dette blev godkendt.

Valg af bilagskontrollant: Kristian Kri-
stensen ønskede ikke genvalg. I stedet 
blev Torben Krogh valgt for 2 år. Kim Toft 
Jensen blev genvalgt som suppleant for 
bilagskontrollanterne. 

Lars Bøgebjerg sagde en stor tak til 
Torben Krogh og Kristian Kristensen 
for meget veludført arbejde dels som 
næstformand og sekretær og dels som 
bilagskontrollant, og begge fik en velfor-
tjent vingave

ÅRETS LEDERPRIS
Årets Lederpris, som er indstiftet af 
Flemming Fænø, gik i år til Annette Pu-
stelnik fra Håndbold afdelingen. Der var 

stor ros til Annette for indsatsen i afde-
lingen.

Lars Bøgebjerg overrækker årets leder-
pris til Annette Pustelnik

UDDRAG AF FORMANDENS 
BERETNING
Så er det atter blevet tid for den årlige 
formandsberetning. Jeg kan ikke finde 
ud af om det har været et godt eller et 
skidt år for EGIF som helhed. Nogle af-
delinger oplever tilgang af medlemmer, 
andre stilstand og igen andre oplever en 
tilbagegang. En ting er dog sikker, den 
organiserede idræt er under pres af den 
ikke-organiserede idræt, hvor folk væl-
ger hvor og hvornår de ønsker at dyrke 
idræt. Derfor drøfter vi i Hovedbesty-
relsen også jævnligt nye tiltag der skal 
være med til at sikre EGIF’s berettigelse 
fremadrettet. Sidste år startede vi Flo-
orball op via Gymnastikafdelingen. I år 
er det e-sport vi drøfter. Trods stigende 
interesse, er Floorball endnu ikke vok-
set sig stor nok til at kunne stå alene, 
men det er planen at udskille det som 
selvstændig afdeling under EGIF. Vi må 
også konstatere at det er sværere og 
sværere for afdelingerne at finde frivil-
lige kræfter. For enkelte afdelinger kan 
en stor del af medlemstilbagegangen 
spores tilbage til mangel på trænere.
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Det er stadig vigtigt for mig at EGIF er 
synlig ikke mindst i lokalområdet og her 
synes jeg at de forskellige afdelinger 
gør et stort og godt stykke arbejde. På 
de interne fronter er afdelingerne hel-
digvis 100% selvkørende og kræver kun 
ganske lidt involvering fra hovedbesty-
relsens side. 

Hovedbestyrelsen har i løbet af det se-
neste år afholdt 5-6 hovedbestyrelses-
møder, hvilket er ca. samme antalsni-
veau som tidligere år.

SPORT
Hovedbestyrelsen har ikke været de 
mest aktive i selve bladet, men vi dis-
kuterer det på hvert eneste hovedbe-
styrelsesmøde. Ruth sikrer det korrekte 
indhold til hvert nummer og har også lo-
vet at fortsætte med dette i tiden frem-
over. TAK til Ruth for indsatsen.

EGIF´s VENNER
EGIF’s Venner ligger jo nu under Hoved-
bestyrelsen og aktiviteterne er primært 
fokuseret omkring vores største spon-
sorer OK og Super Brugsen i Erritsø, 
hvor vi stiller op til forskellige arrange-
menter. 

SJOV LØRDAG
Sjov lørdag anser vi stadig som væren-
de et vigtigt alternativ til børn og unge 
i lokalområdet selv om deltagerantallet 
er vigende. Vi er begyndt at markeds-
føre Sjov lørdag lidt mere med diverse 
bannere og umiddelbart kan vi se en 
positiv udvikling i antallet af deltagere. 
Desuden har vi udvidet med et mini-
diskotek som en af aktiviteterne. Der 
er ingen tvivl om at dette kommer til at 
fortsætte i årene fremover.

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

I denne forbindelse skal jeg endnu en 
gang ønske jer tillykke med den fine “Vi 
bevæger prisen”, I netop har modtaget.

TAK
Idet jeg går ud fra, at de enkelte under-
afdelingers trænere, ledere, medhjæl-
pere m.fl. i den kommende tid bliver 
behørigt hyldet på de respektive afde-
lingers generalforsamlinger, vil jeg ind-
skrænke mig til en overordnet, fælles, 
men velment: 

Tak for et storartet arbejde i det forløbne 
arbejdsår 2019. Jeres indsats kan ikke 
fremhæves nok! Det hører vi fra alle si-
der inklusiv vores politikere. Det er jer, 
der er fundamentet for en veldreven 
idrætsforening, som Erritsø Gymnastik- 
og Idrætsforening trods alt stadig er.

Tak til alle samarbejdspartnere: de 
enkelte underafdelinger og deres be-
styrelser, sponsorer, støtteforening, 
Michael Kristensen og hans dilettan-
ter, trænere/ledere/instruktører, Erritsø 
Idrætscenters forretningsudvalg, cente-
rets cafeteria og det øvrige personale i 
Erritsø Idrætscenter og mange flere for 
samarbejdet i det forgangne år!

Lars Bøgebjerg
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Tillid og præcision  Exam. bedemand
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Mail: engtoften10@mail.dk
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SVØMNING

TURNERINGER
Svømmeklubben deltog i februar i Regi-
on Syd turnering 3. Der var højt humør, 
mange rigtig flotte præstationer, som 
naturligvis udmøntede sig i medaljer.

Stævnet er et stævne, hvor rigtig man-
ge af de bedste af de unge fra Regionen 
deltager, og endnu engang viste Erritsø, 
at deres svømmere kan begå sig med 
de bedste. Flot gået. 
 
VEST LANGBANE
K 1 deltog den 28. feb. til 01. marts i 
VEST langbane for junior og senior i Es-
bjerg.

Sofie åbnede dagen med 50 fri med ny 
langbane PR og 7 pladsers avancement 
og en delt 17 plads. Mathias svømmede 
op til PR og avancerede 4 pladser.

Sofie lukkede dagens afsnit med 50 
fly som hun lovede ville være vild. Hun 
avancerede fra en 15. plads til en 4. 
plads og sikkert videre i A-finalen i ny 
PR. God 1. dag for alle. 

VEST lang junior og senior dag 2.

Mathias åbnede dagen med 200 fri. I 
8 sekunders PR og 5 pladsers avance-
ment. Sofie i 100 Ryg første gang på 
langbane som gav en flot plads i B-FI-

Billede fra Region Syd turnering.
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SVØMNING

NALEN. Morten på 100 Ryg sikkert vi-
dere til B-FINALEN efter et avancement 
på 6 pladser. Morten sluttede indleden-
de med 100 bryst hvor armene dog var 
ramt af 100 Ryg.

Anden dags finale afsnit til VEST lang-
bane junior og senior.

Sofie åbnede ballet med at skulle for-
svare sin 4. Seedning i finalen som hun 
med en flot PR fredag havde kvalificeret 
sig til A-finalen på. Med et flot udlæg 
på 12.5 og en vilje af stål fløj Sofie ind 
i yderlig en ny langbane PR på 50 fly i 
tiden 28.71 og samlet nr 4 i VEST DK og 
nr. 3 for senior piger. I 100 Ryg B-finalen 
for Sofie var kroppen lidt mærket, men 
med en tid lidt over PR lykkedes det at 
avancere 4 pladser så Sofie er nr 16 i 
VEST på 100 Ryg. Flot.

Morten svømmede 100 Ryg B-finale og 
forbedrede sin tid fra indledende og for-
svarede sin placering og er samlet nr. 
15 i VEST DK. Jeppe, Mathias, Lucas og 
Morten sluttede dagen med 4x100 fri. 
Hvor Lucas med flyvende start svøm-
mede 56,86 og de andre svømmede 
flot op til deres tider. Alt i alt en rigtig 
god dag for alle. 

Sidste dagens indledende afsnit gav 2 
B- finaler som præmie. Sofie åbnede 
dagen med 100 fri som gav en ny lang-
bane PR og avancement på en plads. 
Mathias svømmede også 100 fri og fløj 
under minuttet i ny PR på 59.06 officielt. 
Morten kæmpede bravt og svømmede 
en flot B-finale hjem på 200 Ryg. Sofie 

lukkede afsnittet med 100 fly som gav 
15 pladsers avancement og en B-finale 
plads. På de første 4 afsnit lå Erritsø nr 
5 ud af alle deltagende klubber målt på 
PR %. Hvor svømmerne har kæmpet 
r#$ ud af badetøjet og sat ikke mindre 
end 87,5% PR.

Sidste finale afsnit til VEST langbane ju-
nior og senior i Esbjerg gav de sidste 
gode resultater. Morten gik amok og 
forbedrede sin indledende tid med 4,5 
sekund og avancerede 2 pladser til 14. 
pladsen. Sofie gik ind med en opgave 
til 100 fly. TRÆK-TRÆK-TRÆK og som 
aftalt så klaret. Sofie er nu hurtigere på 
langbane end kortbane i 100 fly og slut-
tede som nr. 12 i VEST DK i tiden 1.07.25 
+ Danish Open kravtid på distancen.

De gode og glade svømmere 
fra Erritsø
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SVØMNING

Drengene sluttede og lukkede med en 
flot 4x100 HM lidt over samlet PR. Errit-
sø sluttede som 9. Bedste klub målt på 
PR %, som endte på svimlende 76,92%.

Super flot og teknisk stævne hvor det 
var lækkert at se at alle timerne hjem-
me i ”andedammen” betaler sig og gav 
flotte resultater. Vel overstået stævne.
 
GENERALFORSAMLING
Svømmeklubben holdte sin årlige gene-
ralforsamling torsdag den 5. marts. Der 
var stort fremmøde både fra aktive og 
forældre, hvilket er meget positivt. Der 
var en god debat omkring samarbejdet 
med Delta, hvor både svømmere og 
forældre kom med nyttige input. Trods 
stort fremmøde lykkedes det ikke at 
vælge en ny formand eller at få en fuld 
bestyrelse på 7 personer. Der var kun 5 
som stillede op. Bestyrelsen har såle-
des ikke konstitueret sig endnu og der 
vil blive indkaldt til en ekstraordinær ge-
neralforsamling. Der opfordres til frem-
møde. 

AFLYSNING
Som med resten af samfundet er Svøm-
meklubben naturligvis også påvirket af 
den nuværende situation i verden. 

Alt træning og stævner er aflyst på ube-
stemt tid. 

Klubbens Cheftræner Martin Bjerg Jør-
gensen har dog lagt et hjemmetræ-
ningsprogram op til klubbens aktive så 
de kan holde formen ved lige. 

Programmet skulle efter sigende kunne 
bruges af alle. Så god fornøjelse. 

Morten
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NÅR EN FORENING LUKKER NED
Traditioner er forbundet med det, der 
plejer at ske – med de forventninger, 
der er for en kommende oplevelse, 
samvær, hygge osv.

Og ikke mindst inden for gymnastikken 
er dette en helt og aldeles del af selve 
denne idræt, som går så langt tilbage, 
at det er den idræt, der har startet langt 
de fleste foreninger i Danmark.

Så Gymnastikudvalget har derfor væ-
ret til et møde / pr telefon – som ikke 
mange før os har været nødt til at holde.

Vi aflyser vores flagskib, den lokale op-
visning for gymnasterne i Erritsø.

Men ikke nok med det, vores sommer-
gymnastik er udsat på ubestemt tid, og 
alle de resterende træninger for denne 
sæson er stoppet omgående, og der-
med er vinter sæsonen pludselig slut – 
uden opvisninger – uden afslutning – og 
uden at vi alle kunne tage en ordentlig 
afsked og ønske hinanden et på gensyn 
til den nye sæson.

Vi har gjort, som det forventedes af os, 
og som alle foreninger ikke bare i Er-
ritsø, men over hele landet har gjort.

Vi i bestyrelsen ved, at alle vores in-
struktører, sammen med os, savner 
denne afslutning – men det blev det så 
ikke i år.

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

Så derfor vil vi gerne bringe et på gen-
syn fra vores instruktører til alle I aktive, 
og vi håber, som jer, på normaliserede 
forhold til den kommende sæson, der 
som vanligt starter den første uge i Sep-
tember, så hold øje med vores hjemme-
side : www.egif-gymnastik.dk 

TAK
Men selvfølgelig vil vi også fra bestyrel-
sen takke alle jer instruktører og hjæl-
pere, der gennem hele sæsonen har 
stillet jer til rådighed for alle de glade 
gymnaster. Det har været super at se 

jeres engagement i de daglige trænin-
ger såvel som i vores forskellige sam-
menkomster i løbet af året. 

Vi glæder os til at se jer alle i den nye 
sæson og ser frem til et ikke afbrudt 
træningsforløb i sæsonen 20/21.

På gensyn og pas godt på jer selv og 
hinanden!

Arne Kragelund
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GYMNASTIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvis du har fået sat et eller flere krydser eller 
bare er interesseret, vil vi gerne høre fra dig. 
Kontakt programudvalget Katrine 28720702, 
Heidi 40146595, Marianne 23661813

Lars Lærkedahl

Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontingent
Yoga (max 20) Mandag kl. 19.00-20.00, 

Højmosen
Magdalena ??-22/6

Uge ??-26, excl 15,16,23
Afhænger af 
opstartsdato

Line Dance Mandag kl. 18.30-20.00, EIC hal3 Mette, Anette, 
Karen

??-15/6
Uge ??-25, excl 16,23

Afhænger af 
opstartsdato

Sommergymnastik
– voksne M/K

Tirsdag kl. 19.00-20.00, EIC hal3 Poul Jakob, 
Gytha, Mette

??-2/6
Uge ??-23

Afhænger af 
opstartsdato

Yoga (max 20) Onsdag kl. 18.00-19.00, EIC hal 3 Magdalena ??-3/6
Uge ??-23

Afhænger af 
opstartsdato

Yoga for mænd
(max 28)

Onsdag kl. 19.00-20.00, EIC hal 3 Lene ??-3/6
Uge ??-23

Afhænger af 
opstartsdato

Floorball Onsdag kl. 20.00-21.30, EIC hal 2 Thomas ??-3/6
Uge ??-23

Afhænger af 
opstartsdato

Svedbanken Torsdag kl. 19.00-20.00, EIC hal 3 Lars ??-28/5
Uge ??-22, excl 15,21

Afhænger af 
opstartsdato

Powerspring Lørdag kl. 10.00-12.00,
Kirstinebjerghallen

Klavs, Jacob, 
Emil

??-27/6
Uge ??-26, excl 15,18,19

Afhænger af 
opstartsdato

Tilmelding via vort on-line system på www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere.

SOMMERGYMNASTIK 
Vi har programmet for sommergymnastik klar, men opstarten afventer nu naturligvis udviklingen af 
Corona-situationen. Meld jer gerne til nu – kontingentet bliver efterfølgende afstemt efter det antal 
gange, der bliver mulighed for at træne og reguleret for dem, der allerede har tilmeldt sig.
Følg med på vores hjemmeside. Vi melder opstartsdatoer ud, når det er muligt. Bemærk forskellige 
slutdatoer og uger uden træning pga helligdage.
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FODBOLD

ERRITSØ DRENG SKAL 
PRØVE KRÆFTER MED KIF
Endnu en gang har en af de nærmeste li-
cens klubber rettet blikket mod Erritsøs 
Årgang 2007 for at se efter unge talen-
ter. Denne gang er det Mads Bo Otte-
sen der har vist sig frem på grønsværen 
på EGIF’s U13 Liga 2 hold. Mads Bo har 
i en periode deltaget i et træningsforløb 
i KIF, hvor han har vist sit talent frem, og 
gjort det så godt at han er blevet tilbudt 
en fast plads på KIF Akademiet. Han har 
indtil nu spillet på EGIF’s Årgang 2007, 
der har mange dygtige spillere, og han 
er den 3. spiller af det oprindelige kuld, 
som nu spiller i enten KIF eller VB.

Mads Bo har altid været en fantastisk 
holdkammerat, og resten af holdet 
kommer til at savne ham både på og 
udenfor banen. Vi er alle utrolig stolte af 
hans præstationer, og glæder os rigtig 
meget på hans vegne.

Jesper Wagner

NYT TØJ TIL U9 DRENGE
U9 har været så heldige at få nyt spil-
lertøj. En stor tak skal lyde til vores nye 
sponsor CPJ Ejendomme v. Carsten Pe-
ter Jochumsen.

U9 VINDER TRAILERGAARDEN-GAN-
TRUP CUP 2020
Lørdag den 29/2 mødes vi i Østbirk Hal-
len klar til fælles indløb. Halvdelen af 
drengene var meget trætte, da de hav-
de deltaget i Lan Party i Erritsø Hallen til 
sent - Så det var en dag, hvor de måtte 
tage en kamp ad gangen.

Efter 2 indledende puljekampe, blev vi 
delt ind i et a, b og c-slutspil. Erritsø spil-
lede 1-0 og 1-1 i deres indledende pulje 
og røg videre som nr 1 til a-slutspillet. 

I finalepuljen startede vi ud med 0-0 
mod hjemmeholdet fra Østbirk, og det 
var som om drengene bare ikke kunne 
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FODBOLD

få den bold ind trods rigtig flot spil. I næ-
ste kamp mod BMI, fik de endelig sco-
ret på deres chancer og vandt kampen 
fortjent 4-2. 

I sidste kamp skulle de møde det ube-
sejrede hold fra Hatting Torsted. Med 
en sejr kunne vi derfor blive vindere, 
hvorimod de andre kunne nøjes med 
uafgjort. Det var en kamp der bølgede 
noget frem og tilbage, men Erritsø 
drengene var super gode til at lukke af 
for deres skud og deres spillere blev 
lidt febrilske. Da der var et par minut-
ter igen, fik Erritsø opsnappet en bold 

på midten og to af vores spillere kørte 
på og fik sig flot spillet udenom deres 
forsvarsspiller og scorede til 1-0. De sid-
ste par minutter var alt for spændende, 
og man kunne se på drengene, at de 
snart ikke kunne mere. Heldigvis lykkes 
det med en kneben men fortjent sejr, 
og drengene jublede alt hvad de havde 
lært.

Stort tillykke til de 6 drenge som denne 
dag var: Jonas, Emil, Noah B, Valdemar, 
Liam og Elias.

Betina Poulsen
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SENIORER

TOPSCORERLISTEN FOR 2019
1. Theis Arvad Meier: 39 (2t, 3p, 10c)
2. Thor Steendahl: 37 (3t, 2p, 8c)
3. George Melgaard: 35 (7 t)
4. Jens Vissing: 18 (1t, 1p, 5c)
5. Andreas Raun: 15 (3t)
6.  Per Søndergaard, Michael Klæsøe 

og Casper Bruus Aerts, Christoffer Ki 
Winstrøm og Jack Levey: 10 (hver 2t)

7.  Alexander Hansen, Craig Johnson, 
Kåre F. Wiberg, Kenneth Holm, Mi-
chael Axø, Gilles Boué, Christian 
Phillip Jørgensen og Mads Larsen: 5 
(hver 1t)

8.  25 scorede points tildelt for sejren 
uden kamp over Hundested den 5. 
oktober.

Spillet i 2020: 16 kampe, heraf 4 sejre 
og 12 nederlag. Samt et 10-a-side stæv-
ne, som blev vundet.

Scoret i alt 259 points. Et snit på 16,2 
scorede points pr. kamp. I alt 34 tries, 
23 konverteringer og 6 straffe.

Inkasseret i alt 474 points. Et snit på 
29,6 scorede points imod os pr. kamp.
Points i 10-a-side stævnet i Århus 12. 
oktober er ikke medregnet.

AL RUGBYTRÆNING INDSTILLET
Gennem hele februar og første uge af 
marts trænede vores seniorer uden-
dørs tirsdag aften og indendørs torsdag 
aften. Cheftræner Dennis Graversen 
stod i spidsen for al udendørs træning, 
imens spillerne selv styrede den inden-
dørs træning. Alle mand så frem mod 
en god og tidlig udendørs sæsonstart 
efter en meget mild vinter.

Dette fortsatte indtil onsdag den 11. 
marts, hvor der på grund af corona-
krisen pludselig blev vendt op og ned 
på alt. I lyset af myndighedernes an-
befalinger og påbud meddelte vores 
bestyrelse samme aften på vores hjem-
meside, i vores Facebook-gruppe, og 
på vores Facebookside, samt opslag på 
døren til vores klubhus, at vi omgående 
stoppede for al rugbytræning i vores 
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klub. Dels dyrker vi en fysisk betonet 
kontaktsport, hvor smittefare ville være 
en reel risiko, dels kom vi et senere 
lovmæssigt forbud mod forsamling på 
mere end ti personer i forkøbet.

Dennis opfordrede dagen efter vores 
førsteholdsspillere til at holde formen 
ved lige med løbetræning m.m., og alle 
vores spillere følger opfordringen.

FORELØBIGT INGEN RUGBYKAMPE
I skrivende stund er det højst usikkert, 
om forårsdelen af 2. Division Vest 2020 
bliver afviklet. Af den årsag er der heller 
ikke arrangeret nogen træningskampe. 
Alt er sat på standby, indtil sundhedskri-
sen er ovre og vi igen kan dyrke vores 
sport, uden nogen som helst smitteri-
siko for hinanden og for os selv. Følg 
selv med på klubbens hjemmeside og 
på Facebook.

OLDBOYS
Logetræf udsat
Vores støtteforening ’Fratres Ovalibus’ 
(Ovale Brødre) tæller over 50 medlem-

mer, der hovedsageligt består af tidli-
gere EGIF-rugbyspilllere eller tidligere 
ledere i klubben. I daglig tale kaldes 
støtteforeningen for Logen. En lille 
håndfuld nuværende førsteholdsspil-
lere, der har rundet de 35 år, er også at 
finde i Logen. Disse herrer tilbyder lø-
bende deres praktiske hjælp til deres el-
skede rugbyklub og dens medlemmer.

Logen afholder to årlige træf, et i foråret 
og et i efteråret. Derudover tager man 
en årlig rugbyrejse til udlandet. Grun-
det corona-krisen måtte vi aflyse årets 
første logetræf, som skulle have været 
afholdt i klubhuset lørdag den 21. marts. 
I skrivende stund vides ikke, hvornår en 
ny dato for dette træf kan meldes ud.

Oldboys-tur til Ukraine er usikker
Siden september 2019 har logens præ-
sidium planlagt og arrangeret en rejse 
til en ukrainsk rugbyklub. Planen var, at 
logens medlemmer, samt en håndfuld 
øvrige gentlemen med rugbyerfaring, 
den 14. maj skulle flyve til Odessa på en 
fire-dags tur for at spillede mod andre 
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oldboys og knytte nye rugbyvenskaber. 
I skrivende stund er det grundet corona-
krisen usikkert om turen kan gennem-
føres.
 
Vil du høre nærmere om rejsen eller mu-
ligt medlemskab af denne oldboysloge, 
kontakt da medlem af logens præsidi-
um, Ole Bang på olebang@youmail.dk 
eller mobil 40352721.

Vil du høre nærmere om EGIF Rugbys 
sponsortilbud, er du velkommen til at 
kontakte Allan Pertti Frandsen, formand@
erritsoerugby.dk, mobil 6139 3065.

Generalforsamling 2020 udskudt
Vores ordinære Generalforsamling 
2020, som lørdag den 14. marts skulle 
have været afholdt ifølge reglerne, blev 

på grund af corona-krisen udsat på ube-
stemt tid. Vi følger retningslinjerne fra 
DGI, DIF og Dansk Rugbyunion, som 
kort fortalt siger, at den siddende besty-
relse skal holde driften kørende, indtil 
Generalforsamlingen 2020 er afholdt. 
Når sundhedssituationen tillader det, 
indkaldes til en ny ordinær generalfor-
samling jfr. vedtægterne.

På www.erritsoerugby.dk og www.face-
book.com/EGIFRUGBY kan du læse re-
sultaterne og se referat og billeder fra 
kampene. 

Pertti
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TENNIS

KLAR TIL SÆSONEN 2020?
Tiden er snart inde til vi igen finder sko-
ene frem og møder op på tennisbanerne 
i Erritsø. Og vi er mange, der glæder os. 
Vi håber, at kunne gennemføre de plan-
lagte aktiviteter på trods af den nuvæ-
rende Corona situation. Vi opdaterer 
løbende på EGIF Tennis Facebook side 
og hjemmesiden.

Klargøring af baner

STANDERHEJSNING
Sæsonen starter som altid med stan-
derhejsning, som i år er søndag d 19. 
april kl. 13. 

Formanden byder velkommen, vi afhol-
der det traditionsrige lotteri og måske 
er der igen i år en heldig vinder af en 
ny tennisketcher. INSPORT vil være re-
præsenteret, og der er mulighed for at 
erhverve sig nyt udstyr til sæsonen.

Bestyrelsen glæder sig til at se klubbens 
medlemmer og også gerne byde vel-
kommen til nye medlemmer. Vel mødt. 

ER DU NY I EGIF TENNIS?
Sådan kommer du i gang. 
Nye medlemmer er velkommen til at 
møde op til en af de udbudte træninger 

eller komme til onsdags tennis og prøve 
banerne af før man melder sig ind. 

TENNIS SPORTENS DAG
Der er ligeledes mulighed for at møde 
op til ”Tennis Sportens Dag” lørdag den 
2. maj 2020 kl. 10-14, hvor der er mu-
lighed for nye medlemmer at afprøve 
banerne. 

Som medlem kan man deltage i træ-
ning, mandagstennis, onsdagstennis, 
klubmesterskab, turneringer og sociale 
arrangementer i klubhuset. 

EGIF Tennis er en hyggelig tennisklub 
for alle. 

Læs mere på hjemmesiden om klubben 
og hvordan man kommer i gang. Eller 
find os på Facebook. 

Vi takker vore trofaste sponsorer for 
deres generøse bidrag til klubben og 
håber, at vi igen i år får et godt samar-
bejde. 

Med håbet om en god tennissæson 
2020 - Vi ses på det røde grus i Erritsø.
 

Bestyrelsen i EGIF Tennis



AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

DILETTANT

AFLYSNINGER
Sådan som landet ligger i øjeblikket, har 
AKTIV TIRSDAG desværre været nødsa-
get til at aflyse  nogle arrangementer. 
Den sidste tirsdag i marts skulle vi have 
”spis sammen”, men da Erritsø Idræts-
center er lukket ned, var det udelukket. 
Den sidste tirsdag i april, var planen at 
holde et afslutningsarrangement – men 
dette er også aflyst. Med hensyn til ud-
flugten den 5. maj er denne udsat på 
ubestemt tid.

JUBILÆUMSFEST
Det store lyspunkt er vor jubilæumsfest 
den 29. september. Vi regner bestemt 

med, at coronakrisen er overstået til 
den tid. Så glæd Jer til denne fest.

REJSEN TIL BUDAPEST
Med hensyn til rejsen til Budapest sidst 
i august har vi ikke hørt andet, end at 
den bliver gennemført. Selvfølgelig skal 
vi nok orientere Jer, hvis der er ændrin-
ger.

Vi håber, at alle vore aktiviteter til sommer 
kan gennemføres. Vi må se tiden an.

På forhåbentlig snarlig gensyn

Inger og Vivi

Aflysning/udsættelse 
PUHA – det var en hård, men samtidig 
nem beslutning at tage tirsdag den 10. 
marts, da vi mødtes til den sidste af-
pudsning af årets stykke.

HÅRD – fordi vi har øvet og knoklet hele 
vinteren for at kunne præsentere endnu 
en latter-frembringende forestilling for 
fulde huse.

NEM – fordi vores helbred og sikker-
hed selvfølgelig kommer i første række, 
både for jer som tilskuere og for os på 
scenen. En ansvarlig beslutning, som vi 
var helt enige om.

MEN – vi vil glæde os til – når vi kom-
mer på den anden side af denne globale 
krisesituation – at kunne samle jer alle 
sammen igen til festlige forestillinger i 
Forsamlingshuset.

Allerbedste hilsner
Erritsø Dilettanterne
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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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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


