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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

HOVEDBESTYRELSEN

OK har igen i år uddelt et sponsorat 
til Erritsø GIF, idet vi har modtaget kr. 
55.610,-

Beløbet fremkommer ved, at alle OK- 
benzin- og dieselkort, som er tilknyttet 
Erritsø GIF, udløser 5 øre pr. liter hver 
gang man tanker. Hvis man så tillige 
også modtager OK-El og/eller bruger 
OK-Mobil, giver det henholdsvis 5 eller 
10 øre ekstra, så Erritsø GIF i alt kan få 
op til 15 øre pr. liter.

Uddeler Martin Jørgensen udtaler, at 
han på den måde er meget glad for 
at kunne støtte det lokale idrætsliv og 

dermed ungdomsspillerne i Erritsø GIF, 
som får gavn af pengene.

Hovedkasserer Kurt Hansen er meget 
glad for det store beløb, som vil blive 
brugt til aktiviteter for ungdommen i alle 
afdelinger, og han håber, at endnu flere 
vil anskaffe sig et OK- kort og knytte 
det til Erritsø GIF, så beløbet kan blive 
endnu større næste år.

På grund af Coronasituationen har OK 
meddelt, at de i 2021 vil hæve de for-
skellige sponsorater med 30% for at 
hjælpe idrætsforeningerne, som alle er 
meget pressede på grund af manglende 
indtægter i forbindelse med coronaen.

Dette er vi meget taknemlige for.

Kurt Hansen
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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT

SOMMERAKTIVITETER
Aktiv Tirsdag-seniorsport er kommet i 
gang med sommeraktiviteterne. 
PETANQUE, der er ca. 10 deltagere 
ved petanque. 
KROLF, her er der godt 20 deltagere, 
det samme er gældende for NATUR-
FITNESS.
Alle deltagere har vist, at man holder af-
stand, men vi savner alle vores pause, 
hvor vi allesammen kan sidde sammen 
og snakke om løst og fast. 

CYKLING, her har cyklisterne selv fundet 
ud af at samles og kører forskellige ruter. 
Officielt starter de først i juni måned. 

I disse tider er det umuligt at alt skal 
være som det plejer. Vi passer godt på 
med afspritning og vasker hænder.

UDLANDSREJSE
Mht. til vores rejse til Budapest er der 
ikke noget nyt, men den finder først 
sted sidst i august, og Vivi forventer at 
høre fra ”de graa busser” engang i juli 
måned eller først i august.

Men trods alt vil vi gerne ønske Jer en 
rigtig god sommer og pas på Jer selv.

 Inger og Vivi.
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GYMNASTIK

SÆSON 2019/2020 
Vi fik en brat afslutning på vores vinter-
sæson, som desværre blev uden den 
traditionsrige gymnastikopvisning, der 
hver gang sætter et flot punktum for 
den foregående sæson. Tilmed var vi 
nød til at aflyse sommer gymnastikken, 
- så når indeværende blad udkommer, 
er sæsonen 2019/2020 i Gymnastik-
afdelingen slut.

Vi vil derfor gerne benytte lejlighe-
den til at sige tak for en god men lidt 
forkortet sæson og ønske alle en dej-
lig sommer.

OPVISNING MED JUNIOR MIX 
i Jelling
Inden Danmark lukkede ned – og der-
med også gymnastikken, så nåede vo-
res JUNIOR MIX hold, som vi har haft 
i samarbejde med BPI, heldigvis at 
komme ud til én opvisning i Jelling tid-

Billeder fra OPVISNING MED JUNIOR MIX i Jelling
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GYMNASTIK

ligt i marts. Det skulle have været den 
første af en række opvisninger, hvor de 
unge mennesker skulle vise essensen 
af sæsonens træning. Det blev dog den 
eneste og dermed sidste, men en rig-
tig flot opvisning, som instruktører og 
gymnaster kan være stolte af. Herunder 
er en række billeder fra opvisningen.

SÆSON 2020/2021
Aktuelt arbejdes der hårdt på at færdig-
gøre programmet for sæson 2020/2021. 
Mange ting skal falde på plads og det 
er en udfordring at finde tilstrækkeligt 
med frivillige/instruktører, så det er en 
stor opgave vi forventer at lukke i løbet 
af juni.
Så snart programmet er færdigt, vil det 
kunne ses på vor hjemmeside www.
egif-gymnastik.dk. Også i den kom-
mende sæson vil vi komme med nye 
spændende tilbud.
Programmet kommer desuden i Elbob-
ladet i august i uge 32/33, ligesom det 
kommer i SPORT i august. Der vil i år 
ikke blive omdelt et trykt program til 
husstandene. 
Vi har desuden allerede fastlagt en ræk-
ke datoer for arrangementer i næste 
sæson, som også kan ses på hjemme-
siden eller her i bladet.
Tilmelding til sæsonen 2020/2021 fore-
går on-line via vores hjemmeside. 
Der åbnes for tilmelding lørdag den 15. 
august 2020 kl. 15.00.
På gensyn til næste sæson, som starter 
mandag den 31. august 2020.

GENERALFORSAMLING
I skrivende stund planlægger EGIF’s 
Gymnastikafdeling afholdelse af 
general forsamling mandag den 15. juni 
2020 kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter
Dagsorden i henhold til vedtægterne
Evt. forslag skal være formanden i hæn-
de senest 8 dage før.
Indkaldelse er sendt direkte til medlem-
merne via mail og annonceret på hjem-
mesiden. Når bladet udkommer, så er 
generalforsamlingen forhåbentlig vel 
afviklet.

BLIV INSTRUKTØR ELLER HJÆL-
PETRÆNER – ER DET DIN TUR 
TIL FRIVILLIGT ARBEJDE?
Gymnastikafdelingen er i gang med at 
planlægge den kommende sæson. Vi er 
rigtig glade for og stolte over, at vi igen 
til næste år kan tilbyde en masse dejlige 
gymnastikhold, hvor vores super gode 
instruktører og hjælpetrænere igen vil 
være klar til at yde deres bedste og give 
jer alle en rigtig god oplevelse. 
Hvis du har lyst til at blive instruktør el-
ler hjælpe på et gymnastikhold – eller 
kender nogle, der har lyst – er du me-
get velkommen til at kontakte os. Vi 
kan bruge en masse såvel unge (du skal 
mindst være startet i 6. kl. ved sæson-
start) som voksne til at hjælpe på vore 
gymnastikhold. Vi er også meget åbne 
overfor nye tiltag og holdtyper. 
Det kan også sagtens være anden form 
for hjælp og alt fra nogle timers hjælp 
eller en hel sæson. Al den hjælp vi kan 
få, vil vi med glæde tage imod. 
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GYMNASTIK

KALENDER

Dato Arrangement Sted

15. august kl.15 Online tilmelding åbner www.egif.gymnastik.dk

22. august Opstartsmøde for instruktører EIC

31. august Sæsonstart 2020/2021

Uge 42 Efterårsferie

30-31. oktober Natspring EIC

21. nov. kl. 18 Juleledermøde for instruktører EIC

29. nov. kl. 13 Børnejulefræs EIC

20. december Sidste træning før jul

4. januar 2021 Første træning efter jul

7. februar Børnefællestræning BPI hallen

18. februar kl. 19 Instruktørmøde EIC

20. marts Forårsopvisning EIC

25. marts kl. 19 Generalforsamling Gymnastikafd. EIC

Vi mangler specielt:
trænere til spring og rytme i junior-
gruppen (fra 6. kl.)
hjælpere til springhold under juniorgrup-
pen.

Vi kan tilbyde en veldrevet gymnastikaf-
deling med gode forhold. Som instruk-
tør eller hjælper får du mulighed for at 

udvikle dig, blive udfordret, dygtiggøre 
dig og være med i et fedt fællesskab. 
Ring evt. og hør nærmere. 
Kontakt programudvalget: Katrine 28 72 
07 02, Heidi 40 14 65 95, Marianne 23 
66 18 13

Lars Lærkedahl
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TRÆNING 
Efter en ufrivillig pause på knap 3 måne-
der kan vi endelig åbne op for håndbold-
træningen. Trænerne er rigtig glade for 
at se alle håndboldspillerne igen. Alle 
holdene er startet med at træne ude 
på boldbanen bag ved skolen på Krogs-
agervej, og nu har vi også fået streget 
en håndboldbane op udendørs. Det er 
anderledes og også rigtig sjovt at træne 
ude. 

NÆSTE SÆSON
Vi er i fuld gang med at planlægge den 
kommende sæson, som vi glæder os 
rigtig meget til. Hold øje med Facebook-
siden ”Erritsø Håndbold”. Her bliver de 
nye træningstider for næste sæson slå-
et op så snart de ligger fast.

KOM OG VÆR MED
Hvis I allerede nu har lyst til at prøve at 
være med på et af vores hold - eller ken-
der en der gør - så skriv endelig til vores 
bestyrelsesmedlem Annette Pustelnik 
på: annette_pustelnik@hotmail.com el-
ler ring på tlf. 21 28 21 81. Så foreslår 
hun et hold der passer til alderen.
Vi træner håndbold hver uge helt til 
skolernes sommerferie starter, og der-
udover planlægger vi at afholde et par 
træninger hen over sommeren for vores 
nuværende hold.

TAK
Sidst men ikke mindst vil Bestyrelsen 
gerne takke alle vores frivillige for deres 
store indsats i den sæson som snart er 
slut. Vi glæder os til den næste sæson. 
I ønskes alle en god sommer

Hilsen Bestyrelsen

HÅNDBOLD

På billederne ses børn i alderen 6-8 år. Det svarer til holdene U6/U7 og U8. 
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ENDELIG I GANG IGEN!
Spillerne og trænerne i EGIFs rugbyaf-
deling har igen fået træningstøjet på. 
Tirsdag den 26. maj 2020 blev på alle 
måder en fantastisk lokal genåbning af 
vores unikke sport og vores fantastiske 
kammeratlige samvær.
Sent på eftermiddagen kl. 17 var børn 
og unge mødt op omklædt, hver med 
deres egen fyldte vandflaske. Vores 
ungdomsansvarlige og næstformand, 
Jan ‘Bubsi’ Nielsen, sørgede overord-
net set for, at alt foregik som det skulle.
Børn og unge blev delt op i de tilladte 
grupper á max 10 personer inkl. træ-
ner / leder. Det blev en fornøjelig gang 
træning, som de unge spillere virkelig 
havde savnet.

Jan ‘Bubsi’ Nielsen træner vores unge spillere. 
NB. Fotoet stammer fra april 2019.

Kl. 18 gik de ældre spillere og deres 
trænere så i gang på vores store rugby-
bane. Hele tyve mand, heraf to nye spil-
lere, trænede pasninger og løb, også 
fordelt i 3 – 4 grupper.

Fire nye spillere i førsteholdstrup
I alt har vi fået tilgang af fire nye spillere 
efter genåbningen: Adam fra England, 
Helgi fra Færøerne, samt Jonathan og 
Nikolai fra henholdsvis Kolding og inde 
fra Fredericia.

Ynglinge og seniorer træner under ledelse af 
cheftræner Dennis Graversen. NB. Fotoet stam-
mer fra august 2019.

Stramme retningslinjer grundet corona
Retningslinjerne her i corona-tiden kræ-
ver blandt andet, at ingen spiller, træner 
eller leder må være mindre en 2 meter 
fra en anden person under træning. 
Uanset alder må ingen spillere således 
være i direkte kontakt med hinanden. 
Sådan forbliver det, indtil Dansk Rugby 
Union kan melde andre retningslinjer 
ud. Det bliver TIDLIGST fra 11. juni, hvor 
Danmark skal genåbnes yderligere.
 
Da vi ikke kender de nærmere omstæn-
digheder ved yderligere genåbning, 
koncentrerer vi os naturligvis om at 
følge de nuværende retningslinjer. Men 
herligt at vi igen kan træne med rugby-
bolde og sammen dyrke vores sport, 
imens vi holder afstand

TRÆNINGSTIDER:
Børn & unge træner tirsdag fra kl. 17.
Ynglinge, seniorer og oldboys træner 
tirsdag og torsdag fra kl. 18.
VEL MØDT!

Paul Erik Jensen

RUGBY

10



JUBII  –  Vi er i gang med at spille 
tennis igen
EGIF tennis åbnede i år for spil på de 
røde grusbaner den 25. april og vi nyder 
alle at kunne komme ud og dyrke vo-
res sport igen. Der er selvfølgelig visse 
forholdsregler der skal overholdes, med 
afstand og afspritning, og ind til videre 
har vi også holdt klubhuset og bade-
faciliteterne lukkede, men vi kan spille 
tennis, og det er det vigtigste. 

MANDAGSTENNIS
Siden starten af maj er vi også i gang 
med mandagstennis, hvor medlemmer-
ne kan skrive sig på en deltagerliste og 
derefter sættes sammen i double par 
og spiller på tværs af medlemsskaren. 
Det byder på mange hyggelige, og til 
tider udfordrende, timer i godt tennis-
selskab. 

TRÆNING
Og der er allerede nu gang i banerne 
tirsdage og torsdage med træning for 
turneringsspillere, nybegyndere og ju-
niorer. 

TENNIS FOR ALLE
Om onsdagen holder vi åbent med ten-
nis for alle, hvor nye spillere kan prøve 
kræfter med sporten og lære lidt om 

klubben, sammen med de mere ruti-
nerede. I den forbindelse vil vi gerne 
opfordre interesserede til at kigge forbi 
Tennis for alle, som afholdes hver ons-
dag kl 19-20. Tennis er for alle, om CPR 
nummeret er ulige eller lige, børn, unge 
eller ældre motionister. Vi er sammen 
om glæden ved at løbe efter den gule 
bold. Og vi er stolte af vores hyggelige 
aktive klub, som i år laver ny rekord i 
medlemstal.

ÅBENT HUS
Der afholdes et åbent hus arrangement 
i EGIF tennis søndag den 21. juni kl 10-
14, hvor vi håber at se endnu flere nye 
tennisinteresserede. Kom forbi og prøv 
at svinge ketcheren. Det er helt ufor-
pligtende, og vi har udstyret klar.

TURNERING
I år har vi tilmeldt 6 turneringshold, så 
der bliver masser af aktivitet på banerne 
i Erritsø og med modstanderhold udefra.

TRÆNINGSSESSIONER
Vi har også mange spillere, som benyt-
ter sig af muligheden for at forbedre 
sig i spillet til vores ugentlige trænings-
sessioner. Husk med et medlemskab 
af EGIF tennis er træningssessionerne 
gratis. Læs mere om træningstiderne på 
vores hjemmeside www.egiftennis.dk

EGIF tennis inviterer også gæstetræ-
nere udefra. Der arrangeres i foråret 2 
træninger, med træner Thomas Støttrup 
fra DGI og som til daglig spiller i Skov-

TENNIS
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TENNIS

bakken. Første træning var den 17. maj 
og der trænes igen den 31. maj. 

Dagen bød på blæsevejr den 17. maj, 
men alligevel var der omkring 40 med-
lemmer som benyttede sig af mulighe-
den til at træne volleys, taktisk positio-
nering og teknikken omkring forhånd og 
baghånd. Der blev afholdt 3 forskellige 
træningspas, som medlemmerne kun-
ne melde sig ind på afhængig af niveau; 
rutinerede turneringsspillere, let øvede 
og juniorer. 

Læs mere om dette og vore mange an-
dre arrangementer på vores hjemme-
side og på EGIF Tennis facebook-side.

Til afslutning vil vi gerne takke vore 
mange sponsorer for deres støtte til 
EGIF tennis. Det betyder meget for 
os at I bakker op om klubben og vore 
aktiviteter. 

Anita Byskov
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Støvlespillet – Vindere

STØVLEN  I Januar 2020 Februar 2020

Gevinst Lod Navn Lod Navn

Kr.  300,00 14 - 48 Grethe Andersen

Kr.  200,00 25 Orla Pedersen 2 Ebbe Kristoffersen

Kr.  100,00 43 Keld Høll 28 -

Kr.  100,00 88 Lis Pimenta 91 Kim Toft Jensen

Kr.  100,00 37 - 6 Kurt Berdiin

Kr.  100,00 24 Tove Poulsen 58 Karsten Pedersen

Kr.  100,00 79 Kent Nielsen 35 Flemming Nielsen

STØVLEN  II Januar 2020 Februar 2020

Gevinst Lod Navn Lod Navn

Kr.  300,00 174 - 155 Karsten Pedersen

Kr.  200,00 140 Michael Hybel 113 -

Kr.  100,00 190 John Andersen 175 Else Marie Pedersen

Kr.  100,00 146 Jytte Gondermann 164 -

Kr.  100,00 130 - 110 John Andersen

Kr.  100,00 177 Boye Nielsen 182 Erik Hansen

Kr.  100,00 120 Sonja Andersen 154 Morten Schack Iversen

FODBOLD
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EGIF – ALTID KLAR, 
TIL AT TAGE IMOD NYE AKTØRER
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Vi har
- ingen indmeldingsgebyr i januar og februar 

måned (spar 100 kr.)
- lækkert nyt �tnessudstyr og bikingcykler, der 

altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 

instruktører
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

tilknyttet

Tel 7594 2220  ·  www.eic.dk

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser
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Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Erritsø Butikstorv

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

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk


