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DBU’s Fodboldskole
Vanen tro har EGIF Fodbold afholdt DBU’s fodboldskole i uge 27. Banerne har været
fyldt med en flok glade spillere og trænere, som alle har bidraget til en fantastisk
uge i fodboldens tegn.
Alt i alt en fantastisk uge
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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT
SOMMERAKTIVITETER

Der har ved alle vore aktiviteter været
stor tillslutning. Kun 1 gang har vejret
drillet os. Ca. 60 -70 aktivister har været
i gang. Men vi må se i øjnene at den nye
indesæson nærmer sig, og vores tur til
Nordjylland den 25. august er skyld i, at
vi allerede holdt afslutning på sommeraktiviteter den 18. august. Vi sluttede
med en sammnkomst i cafeen, hvor
både petanqueholdet, krolfspillerne og
deltagerne på natur fitness mødtes.
Tak til alle sommeraktivisterne for det
gode sammenhold og forståelse for
den situation, vi alle befinder os i.
Som nævnt har vi planlagt en tur til
Nordjylland. Nærmere betegnet til Thisted, hvor vi har base. Vi skal besøge
Fur Mors og Hanstholm m.v.

AFLYSNING

Aktiv Tirsdag-seniorsport har eksisteret
i 25 år. Planen var at det skulle fejres
med en fest den 29. september, men
på grund af corona og deltagerantallet
m.v. har vi set os nødsaget til at aflyse
hele herligheden. Men vi påtænker at
vende tilbage måske allerede i januar/
februar eller senere på foråret, hvis forholdene tillader det.

CORONA

Vi følger nøje med udviklingen omkring
smittefaren af coronavirus, og det vil
selvfølgelig have indvirkning på den
nærmeste fremtid, hvad vi må og ikke
må. Vi skal alle passe på os selv og andre, så tiden vil vise, hvad der skal ske.

NY SÆSON

Ses til den nye sæson, som efter planen
starter tirsdag den 1. september. Vandgymnastik starter først efter skolernes
efterårsferie på grund af renovering af
svømmehallen.
Inger og Vivi

Tillæg til Aktiv Tirsdag
OBS PÅ COVID-19

• Vi må max være 100 i hal 2 til
opvarmning og er vi flere op til
50 i hal 3.
• Vi krydses af ved betaling.
• Hallens måtter:
Må ikke benyttes.
• Medbring håndklæde/egen
måtte
• Medbring egen sprit
• Mød omklædt
• Ikke mulighed for bad
• Cirkeltrænning: Er lukket
• Evt redskaber til gymnastikken
er aktivs egne, som kun bruges
en gang om ugen. Birthe Jensen giver besked, hvis der skal
benyttes håndvægte.
• Badminton: Her bruges egen
ketcher og husk afspritning før
og efter
• Ligeledes afspritning ved bordtennis og volley før og efter.
• Kaffe: På afstand og desværre
ingen sang.
Vi glæder os til at se jer og må få
det bedste ud af det. Vi trænger
vist alle til at blive rørt og ses.
Ulla Nielsen
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TENNIS

EGIF Tennis har haft en markant medlemsfremgang i 2020. Medlemstallet er
steget til 247 (+40 medlemmer, +19%).
Siden 2014 er medlemstallet steget
med samlet knap 70%.
De nye medlemmer er meget aktive, så
der har været fuld aktivitet på banerne
en stor del af tiden.
Klubmesterskabet i mange rækker er i
fuld gang og afsluttes med finaledagen
lørdag den 5. september.
Vi ser meget frem til i efteråret/vinteren 2021/2022 at få gang i de nye haller med indendørs tennis (2 baner) og
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indendørs padel tennis (4 baner). Det
gør EGIF Tennis til en helårs sportsklub
med 2 beslægtede sportsgrene i samme klub med mulighed for endnu mere
aktivitet året rundt.
Hans Martin
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FODBOLD
har været fyldt med en flok glade spillere og trænere, som alle har bidraget
til en fantastisk uge i fodboldens tegn.
Heldigvis var vejret fint uden alt for meget varme, så spillerne kunne fornøje
sig med finter, skud, tacklinger og meget andet, der var på programmet.
Alt i alt en fantastisk uge, hvor både
trænere, ledere og spillere kan huske
tilbage på en masse gode oplevelser
Karsten Pedersen

FODBOLDEN RULLER IGEN

Vi har netop startet vores Forældre/barn
hold op for Årgang 2015,2016,2017.
Holdet hvor forældre og børnene sammen spiller fodbold.
Her er livsglæden i højsæde. Tungen
holdes lige i munden, når der skal dribles mellem keglerne og jubelscenen
indøves når der scores mål.
Alt er en leg og Egif’s kommende stjerner findes netop på dette hold.
Gitte Schouborg

DBU FODBOLDSKOLE

Vanen tro har EGIF Fodbold afholdt
DBU’s fodboldskole i uge 27. Banerne
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MINDEORD FOR ERIK PAULIN

Med stor sorg modtog EGIF Fodbold i
starten af juli den chokerende besked at
cheftræner for klubbens førstehold Erik
Paulin pludselig var gået bort.
Med denne triste meddelelse har seniorafdelingen i EGIF Fodbold mistet en
af de helt store trænere, som af flere
omgange har sat præg på seniorfodbolden i Erritsø.
Erik Paulin havde sin første periode som
træner for førsteholdet i 1989-1990. Erik
var som 37-årig ikke meget ældre end
de spillere han skulle træne. Holdet spillede her i serie 2 og serie 3.
Efter tre år væk fra klubben var Erik atter
at finde hos EGIF, hvor han over en periode fra 1994-1997 flyttede holdet fra
serie 4 til serie 2.
I vinteren 2017 stod EGIF Fodbold pludselig mod forventning uden træner til
førsteholdet. Det kom Erik for øre, og
han kontaktede klubben og tilbød sin
hjælp. Hurtigt fandt vi en løsning og
Erik blev tilknyttet som cheftræner. Fra

efterårssæsonen 2017 har førsteholdet
haft et trænerteam bestående af Erik og
Morten Gram.
Her har vi igen nydt godt af Eriks store
engagement og dygtighed i arbejdet
med spillerne - intet var overladt til tilfældighederne. Blandt spillerne har Erik
været yderst vellidt.
Med sin behagelige væremåde, vindende personlighed og faglige dygtighed
nød Erik stor respekt i EGIF Fodbold og
blandt trænerkollegaer.

Udover Eritsø GIF har Erik også været
træner i Fredericia KFUM (ungdom),
FC Fredericia (ungdom/reserver), Fredericia FF, Nr. Bjert, Vamdrup, Vejen og
Kolding IF.
Tilbage står at takke Erik for de gode
minder vi har.
Æret være hans minde
Karsten Pedersen

BADMINTON

Bestyrelsen i EGIF Badminton indkalder
hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag 29. september 2020 kl. 19:00
i Erritsø Idrætscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
·	Marianne Yde er på valg - modtager ikke genvalg
·	Preben Nyeng stiller op som ny
formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleant(er)

·	Der skal vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer
·	Dan Rask stiller op som nyt bestyrelsesmedlem
·	Interesserede kandidater bedes
rette henvendelse til bestyrelsen hurtigst muligt
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1
suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal
indsende disse til:
formand@egif-badminton.dk senest
21. september 2020
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GYMNASTIK

SÆSON 2020/2021

Sæsonen 2020-2021 i Gymnastikafdelingen starter mandag den 31. august
med de første træninger. Og det er
endnu en sæson med mange gode tilbud – se oversigten her i Sport, eller på
www.egif-gymnastik.dk
I gymnastikafdelingen bestræber vi os
på at give medlemmerne flest mulige
tilbud om forskellige former for gymnastik. Vi prioriterer uddannelse højt og
har et hold af dygtige instruktører, flere
med mange års erfaring, og enkelte helt
nye – men alle med stor lyst og vilje til
at gøre en frivillig indsats.
Vores tilbud til børn strækker sig fra forældre/barn med leg og kolbøtter til rytme og spring for både piger og drenge.
Til voksne har vi også en masse tilbud.
Igen i år har vi et par nye tiltag både for
børn, juniorgruppen og for voksne.
For pigerne kan vi i denne sæson tilbyde
et cheerleaderhold, hvor der vil blive arbejdet med koreografier til fed musik,
samt løft og lidt spring, som kan bruges
ind i koreografierne. Vi har fået et par
dygtige piger, der er klar til at tage godt
imod cheerleaderne.
På rytmesiden har vi et rytmehold for
juniorpiger, hvor skal der arbejdes med
grundgymnastik og fede trin og bevægelser til det nyeste musik.
For de voksne starter der et hold ”Get
Fit - with your Kid”, som henvender sig
til voksne, der gerne vil træne og kom8

me i form og samtidig være sammen
med sit barn. Træningen er bygget op,
så barnet vil være en del af træningen
og vil blive brugt som en rekvisit/vægt.
Desuden starter vi et Floorball hold op
for børn - se nedenfor.
På vores hjemmeside vil du kunne læse
mere om disse nye hold samt alle andre
hold under punktet med holdbeskrivelser.

On-line tilmelding på
egif-gymnastik.dk

On-line tilmeldingen åbnede den 15.
august, dog desværre ikke for alle hold.
Få dage før åbning af on-line tilmelding
fik vi en besked fra skolerne om, at vi
indtil videre ikke må bruge deres haller/
sale, da de skulle have styr på rengøring
i forhold til Corona. Vi håber, at der ved
udgivelsen af nærværende blad er kommet styr på det, så der også er gang i
gymnastikken i skolernes sale. Følg
med på hjemmesiden.
Vi gør opmærksom på, at der på holdene er sat maksimum på antallet af
deltagere for at sikre udbyttet for gymnasterne eller fordi, der simpelthen ikke
er plads til flere pga corona-restriktioner. For disse hold gælder først-til-mølle
princippet. Hvis et hold er fuldtegnet,
kan man tilmelde sig venteliste.
Der vil ikke være andre muligheder for
at tilmelde sig end via vor hjemmeside
www.egif-gymnastik.dk og betale med

dankort/visadankort/mastercard i forbindelse med tilmeldingen.
Er du i tvivl om noget, så tag en snak
med instruktøren på holdet efter træningen eller kontakt en fra bestyrelsen.
Vi glæder os til at se rigtig mange gymnaster - nye som gamle - til den nye sæson. Kom og vær med fra starten.

Retningslinjer i gymnastik i
forhold til corona

Gymnastik-afdelingen følger DGI Gymnastiks retningslinjer for både bestyrelse, instruktører og udøvere. Retningslinjerne kan læses her: https://www.
dgi.dk/gymnastik/gymnastik/artikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-undercoronakrisen.
Forud for sæsonopstart har vi øvet os
på retningslinjerne sammen med vores
instruktører og hjælpere og beskrevet,
hvordan de følges på de enkelte lokationer.

Floorball i egif for børn
og voksne

Opstartsmøde

Instruktørerne mødes til opstartsmøde
for ny sæson og afslutningsfest for den
gamle.
Søndag den 22. august mødes en god
flok af dette års instruktører og hjælpetrænere for at hilse på hinanden efter
sommerferien og kick-starte den nye
sæson.
Samme aften holder vi afslutningsfest
for den gamle sæson, hvor vi jo blev
snydt for vores traditionelle opvisning i
foråret med efterfølgende fest. Her er
alle instruktører og hjælpere fra sidste
sæson og kommende sæson inviteret.
I skrivende stund har vi endnu ikke været til møde og fest, men vi håber alle
har fået nogle gode timer med informationer, fællesspisning og sjove aktiviteter med gymnastik-teamet. Og vi er
klar til at tage imod en masse nye som
gamle gymnaster.
Lars Lærkedahl

Kom og spil floorball for BØRN 10-16 år
i Erritsø Idrætscenter hal 2, onsdage kl.
18.00-19.00 i ny sæson 2020/21.
Voksne fra 17 år spiller i Erritsø Idrætscenter hal 2, torsdage kl. 20.00-21.30 i
ny sæson 2020/21.
Med sammenhold, tempo og teknik er
Floorball en intens og begyndervenlig
holdsport for alle. Mød bare op, vi har
udstyret.
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GYMNASTIK

EGIF GYMNASTIK - PR
sæsonstart manda
Læs mere og tilmelding på
Ret til ændringer
Mandag
Holdnr
Holdnavn
16.30-17.30
1000 Mikro-Mix (max 70)
Drenge 5 år- 1. kl.
17.30-18.30
1001 Mikro-Mix (max 70)
Piger 5 år - 1. kl
19.00-20.00 1002 Yoga (max 30)
Tirsdag
16.00-17.00
1003 Forældre / barn (max 35)
Piger og drenge 1-4 år
17.15-18.15
1004 Pigefræs (max 30)
Springpiger 4-5 år
19.00-20.00 1005 Herreholdet (max 70)
20.00-21.30 1006 Karleholdet (max 70)
Onsdag
17.45-19.00
1007 Mini-Mix (max 70)
Piger og drenge 2.-3. kl
Torsdag
16.30-17.30
1008 Turbotøser (max 35)
Piger 3-4 år
17.30-18.30
1009 Springlopper (max 70)
Drenge 3-4 år
18.30-19.30
1010 GymJam (max 70)
Rytmehold fra 6.kl
Søndag
10.00-11.00
1011 Forældre / barn (max 65)
Piger og drenge 1-3 år
Onsdag
18.00-19.00
19.00-20.00
Torsdag
20.00-21.30

Højmosen

Instruktører
Hjælpeinstruktører
Rasmus / Heidi R. Mette M., Mejse, Jessi, Mikkel B., Noah
Rasmus / Heidi R. Mette M., Mejse, Jessi, Mikkel B., Noah
Katrine L., Grith
Magdalena
Karna

Rie, Xenia, Ronja, Emma D.

Mette M.

Jessi, Mejse, Rie, Xenia, Ronja,Katrine L.
Emma D.

Arne
Jan

Lars V.

Cecilie B.

Noah A.,

Maja/ Cecilie L.

Signe B., Marie, Mikkel, Caroline

Marianne
Katrine E.

Tinni, Maja, Cecilie L., Kasper E., Mikkel,
Caroline
Malene

Karna

Noah, Maibritt, Katrine E.

Erritsø Idrætscenter Hal 2

1012 Floorball Børn 10-16 år
1013 Spændstige Damer 40+

Jonathan
Lotte R.

1014 Floorball fra 17 år

Thomas

On-line tilmelding sker på vores hjemmeside www.egif-gymnastik.dk
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ROGRAM 2020-2021
ag d. 31/8 2020
www.egif-gymnastik.dk
r forbeholdes
Erritsø Idrætscenter Hal 3

Mandag
Holdnr.
Holdnavn
9.45-10.45
1015 Damer (max 49)
16.00-17.00
1016 Get Fit - with your Kid
(max 15 voksne)
17.00-18.00
1017 Rytmetøser (max 30)
Piger 0.-2. kl
18.30-19.30
1018 Line Dance Nybegynder
18.30-20.00 1019 Line Dance Ml. Niv. (max 47)
19.30-21.00
1020 Line Dance Videregående
Tirsdag
15.45-16.45
1021 Cheerleader (max 45)
Piger 0.-2. kl
19.00-20.00 1022 Fællesholdet (max 47)
Onsdag
18.00-19.00
1023 Yoga (max 28)
19.00-20.00 1024 Mande Yoga (max 28)
Torsdag
16.00-17.00
1025 Pilates (max 20)
17.00-18.00
1026 Power Girls (max 45)
Piger 3.-5. kl.
19.00-20.00 1027 Svedbanken (max 45)
Tirsdag
17.30-19.00
19.00-21.00

Instruktører
Inger
Katrine E. / Cecilie H

Hjælpeinstruktører

Anna / Malou
Mette V./ Annette
Mette V./ Annette
Mette V./ Annette

Karen
Karen
Karen

Helena / Naja
Gytha / Poul Jakob
Magdalena
Lene
Lotte N.
Stine

Freya

Lars J.

Kirstinebjerghallen afd.Havepladsvej

Mix-Spring *)
Piger og drenge 4.-5. kl.
1029 Mega-Mix
Piger og drenge fra 8. kl.
1028

Nikoline C. /
Benedikte C.
Emil J.

Kontingent sæsonen sept. 2020 - marts 2021
Børnehold
Mix-Spring *), Mini-Mix og Mega-Mix
Get Fit - with your Kid (pr. voksen)
Voksenhold 1 time
Voksenhold 1,5 time
Floorball 10-16 år
Floorball fra 17 år
*) = Evt. ekstra omkostninger ud over kontingent.

Emil J., Kasper F.

375 kr.
475 kr.
475 kr.
475 kr.
525 kr.
375 kr.
525 kr.
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HOVEDBESTYRELSEN

EIC UDVIDER OG GIVER NYE
MULIGHEDER FOR EGIF

I forbindelse med at staten midlertidigt
har fjernet kommunernes anlægsloft,
har Fredericia kommune valgt at investere kraftigt i en ombygning og udvidelse af Erritsø Idrætscenter. EGIF og
EIC har i mange år drøftet mulighederne for sammen at udvikle EIC og EGIF.
Så da Fredericia kommune tilbage i
maj måned henvendte sig til EIC/EGIF
vedrørende ønsker til faciliteter, kunne
man trække flere projekter op af skuffen. Nogle af projekterne havde mere
end 10 år på bagen og andre under 1 år.
Fælles for dem var at de var blevet lagt
tilbage i skuffen på grund af manglende
mulighed for finansiering. Fredericia
kommune havde stillet en samlet pulje på 7 millioner kroner til rådighed for
foreningerne og de selvejende haller i
Fredericia. Ønskerne fra EIC/EGIF overgik da også dette beløb betydeligt. En
lille sluttet kreds af EGIF-formænd og
medlemmer af EIC’s forretningsudvalg
gik derfor i dialog med Fredericia kommune omkring ønskerne og hvorledes
12

dette kunne udvikle idrætten i Erritsø og
omegn. Dialogen bar frugt og Fredericia
kommune kunne d. 26. juni 2020 på et
pressemøde afholdt i Erritsø meddele
at der var bevilliget penge til ombygning
og udvidelse af Erritsø Idrætscenter.

HVAD SKER DER
SÅ MERE PRÆCIST?

•	Alle klinker i og omkring bassinet i
svømmehallen skiftes da der er konstateret en utæthed. Dette arbejde
er allerede igangsat og er planlagt til
at slutte i uge 42. Det betyder desværre også at svømmehallen er lukket til og med uge 42.
•	Der etableres ny hovedindgang således at svømmehallen kommer til at
hænge sammen med de øvrige haller. I samme forbindelse nedlægges
den nuværende hovedindgang og
toiletterne ved den nuværende hovedindgang hovedrenoveres.
•	
Der etableres et e-sportslokale til
den tilbage i foråret etablerede EGIF
e-sportsafdeling.

•	
Desuden foretages der en række
grønne investeringer i EIC.

•	Der bygges et nyt dobbelt så stort
dameomklædningsrum ved Fitness
i forlængelse af de nuværende omklædningsrum. De nuværende omklædningsrum omdannes til omklædningsrum for herrerne.
•	Der bygges en ny hal i forlængelse af
hal 2 indeholdende 4 padel tennisbaner. Padel er den hurtigst voksende
sportsgren i Danmark pt. Hallen forventes dog først at stå færdig i 2021.
•	Der bygges en ny hal i forlængelse
af padel tennishallen indeholdende 2
indendørstennisbaner.
•	Der anlægges et stort antal nye parkeringspladser.
•	EGIF Rugby flytter over på den anden side af jernbanen hvor de får nyt
klubhus og baner. De nuværende baner må desværre vige for de to nye
haller og klubhuset må vige for ny vej
og parkeringspladser.
•	EGIF Fodbold får en pavillon i forbindelse med deres træningsbaner og
stadion hvor de kan komme i ly i forbindelse med torden og eller regnvejr. Der etableres toiletter i pavillonen.

Pt. foregår der et stort arbejde med at
få udarbejdet endelige tegninger og
udbudsmateriale således at de forskellige delprojekter kan blive igangsat. Der
vil løbende komme opdateringer her
i SPORT som delprojekterne skrider
frem.
Lars Bøgebjerg

SJOV LØRDAG

Vi plejer at afholde den første Sjov Lørdag i oktober, men p. g. a. Coruna-situationen mener vi ikke, at det er forsvarligt
at afholde det på nuværende tidspunkt.
Når vi igen åbner, vil vi informere om
det i SPORT, i Dagspressen og i Skolernes Aula.

DILETTANT

Vi har tidligere meddelt, at Dilettant var
udsat til efteråret p. g. a. Coruna, men
som det også er fremgået af Dagspressen, har vi besluttet helt at aflyse i år.
Med de nuværende regler er det ikke
muligt at gennemføre det, og det vil heller ikke være forsvarligt. Vi vender derfor
stærkt tilbage næste år. Der er mange,
som allerede har fået refunderet deres
billet i SuperBrugsen, men hvis der er
nogle, som endnu ikke har gjort det, er
det stadig muligt.
Det skal dog ske senest den 15. september.
Kurt Hansen
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STØVLESPILLET VINDERE
STØVLEN I Marts 2020
Gevinst Lod Navn
300,00 83 Søren Hansen
200,00 35 Flemming Nielsen
100,00 19 Lena B. Frank
100,00 60 Keld Høll
100,00 97 100,00 34 Kr. Kristensen
100,00 73 -

April 2020
Lod Navn
46 Benny Mikkelsen
56 Curt Hoé
92 98 Ulla Rasmussen
36 30 Anne Grethe Berdiin
71 Victor Andersen

STØVLEN II Marts 2020
Gevinst Lod Navn
300,00 188 200,00 136 Finn Pedersen
100,00 123 Mads Hansen
100,00 112 100,00 126 Randi Nielsen
100,00 191 Per Feddersen
100,00 166 -

April 2020
Lod Navn
132 177 Boye Nielsen
151 Kim Toft Jensen
104 182 Erik Hansen
108 Ernst Andersen
156 Rigmor Toft

STØVLEN I Maj 2020
Gevinst Lod Navn
300,00 42 200,00 21 Lena Mikkelsen
100,00 87 Ulla Rasmussen
100,00 43 Keld Høll
100,00 72 Jytte Nielsen
100,00 57 Jytte Gondermann
100,00 1 Dagny Andersen

Juni 2020
Lod Navn
23 John Andersen
76 66 Alex Dahl Lindholm
62 Flemming Toft
56 Curt Hoé
15 Bent Brøndum
30 Anne Grethe Berdiin

STØVLEN II Maj 2020
Gevinst Lod Navn
300,00 200 200,00 150 Victor Andersen
100,00 120 Sonja Andersen
100,00 195 Gitte Schouborg
100,00 146 Jytte Gondermann
100,00 148 100,00 106 Torben Johnsen

Juni 2020
Lod Navn
199 Torben Kjær Hansen
116 154 Morten Schack Iversen
108 Ernst Andersen
119 182 Erik Hansen
160 Jesper Wagner
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Udtrukket af: Birthe Hoé og
Jytte Gondermann
Gevinsterne er overført til
vindernes nem-konto.
Deltag i Støvlespillet og støt
ungdomsarbejdet i EGIF
Fodboldafdeling!
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41 – eller i
Klubhuset.

RUGBY

pergod støtte som holdleder. Vi vil savne dem begge.
Fra Erritsø GIF Rugbys side vil vi takke
Thomas for hans store indsats som
ungdomstræner i vores klub. Også en
varm tak til Iben, der har været et rent
energibundt i vores ungdomsafdeling.
Sammen har de to arrangeret flere interessante udlandsture for vores unge
spillere; alt sammen noget som har
modnet vores ungdom og givet dem
mod på endnu mere rugby.
Thomas vil heldigvis ikke udelukke, at
han vender tilbage til trænergerningen,
når familiens nye hjem er fuldt ud etableret. Vi håber også, at Iben vil vende
tilbage til den tid.
TUSIND TAK – og på gensyn til jer.

GENERALFORSAMLING 2020
AFHOLDT
TAK TIL THOMAS FOR TRÆNERINDSATSEN

I april meddelte Thomas Arvad Meier, at
han ville træde tilbage som træner for
vores U/18-spillere. Årsagen er, at han
og familien har købt et nyt, dejligt hjem,
som lige nu undergår en gennemgående renovering.
I sine år som U/16 og siden U/18træner i Erritsø GIF var de sportslige
højdepunkter, da vores unge spillere
vandt guld ved Viking Cup i Göteborg i
2018 og DM-sølv i 2019 efter en meget
spændende sæsonafslutning. Thomas’
hustru Iben har desuden været en su-

Torsdag den 25. juni afholdt vi – med
forsinkelse – vores ordinære generalforsamling. Det foregik i klubhuset, hvor
knap 15 medlemmer deltog, udover
bestyrelsen. Det blev genvalg til de
af bestyrelsesmedlemmerne, der var
på valg. Formand Pertti Frandsen blev
genvalgt. Diverse udvalg blev dernæst
konstitueret. Ole Bang ledte generalforsamlingen til alles tilfredshed. Se desuden formandsberetningen andetsteds.

FLYTNING I 2021 AF VORES BANER OG KLUBHUS

Fredag den 26. juni kunne Fredericia
Kommune offentliggøre, at der investeres 27 millioner kroner i selvejende haller og idrætsforeninger. Det indebærer
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RUGBY

bl.a. et meget stort byggeprojekt ved
Erritsø Idrætscenter 2021 og 2022.
For os betyder det, at vi må afgive vores
rugbybaner og klubhus. Som udgangspunkt var vi ikke glade for idéen, men
vi har valgt at se konstruktivt på sagen.
Ved nærmere eftersyn indeholder planerne om en flytning nemlig også fordele for os, vores sport, for EGIF, for EIC
og vores by.
Ved flytningen i 2021 får vi samlet set:
•	Rugbystadion med resultattavle. På
fodbolds nuværende stadion.
16

•	
Ungdomsbaner i hele ‘trekanten’
nord for stadion. Det er fodbolds nuværende bane 10, 11, osv. Det giver
os ungdomsbaner til U/16 + U/14 +
U/12 + U/10.
•	Klubhus, depot og skur i nye og tidssvarende materialer. Med træterrasse, der vender ud mod vores nye
baner.
Da vi selv har bygget vores nuværende
klubhus – for egne midler og fondsmidler – får vi ved flytningen et nyt klubhus og vores nuværende klubhus bliver

fjernet. Kommunen finansierer opførelsen af vores nye klubhus med Erritsø
Idrætscenter som bygherre. Planen er,
at vores nye klubhus skal stå færdigt i
december og at vi benytter vinterpausen til at rømme vores nuværende klubhus og anlægge vores nye rugbybaner
på den anden side af jernbanen.
Vi ser frem til at kunne orientere mere
om projektet i kommende numre af
dette blad.

SENIORER
TRÆNINGEN GENOPTAGET

Her i slutningen af sommeren, eller lige
i starten af efteråret, føles det faktisk
som længe siden, at vi ikke måtte træne
rugby endsige benytte vores klubhus.
Træningen kører nu næsten som normalt. Det vil sige, vi følger alle coronaregler, som dog heldigvis tillader kontakt mellem spillere. Der bliver brugt
håndsprit, corona-hilsen med albuen,
etc. Træningskampe er desuden igen

blevet tilladt. Grundet lokal genopblussen af coronaen i Århus, måtte vi
dog midt i august, i al hast, aflyse en
planlagt træningskamp i Viby J. Med
tilgang af Adam fra England, Helgi fra
Færøerne, Filip-Daniel fra Tjekkiet og
Jonathan fra Kolding fortsætter vi med
at tiltrække spillere, der styrker vores
førsteholdstrup. Helgi og Filip-Daniel er
nye i rugby, men de har allerede gjort
store fremskridt, siden de kom til vores
klub i henholdsvis juni og august. Cheftræner Dennis Graversen erklærer sig
tilfreds med udviklingen og indsatsen
til træning. Vi træner fortsat tirsdag og
torsdag kl. 18 – 20. Alle er fortsat meget
velkommen til at træne rugby sammen
med os. Er du helt uden rugbyerfaring,
tager vi ekstra godt imod dig og introducerer dig for reglerne.

TURNERINGSPLAN FOR 2. DIVISION VEST, EFTERÅR 2020

Da forårssæsonen blev helt aflyst, har vi virkelig set frem til endelig at spille
rugbykamp igen. Dansk Rugby Union meldte i starten af august nedenstående plan for efterårssæsonen ud. Alt sammen er under forudsætning af, at
der ikke sker nye lokale eller landsdækkende nedlukninger grundet corona.
Planen er sådan ud:
Lør. 05-09-2020		 ERRITSØ GIF vs AALBORG-HOLSTEBRO
Lør. 19-09-2020 ODDER RK vs ERRITSØ GIF
Lør. 03-10-2020 ERRITSØ GIF vs ESBJERG-GRENÅ
Lør. 17-10-2020
ERRITSØ GIF vs ÅRHUS RK II
Søn. 25-10-2020 LINDØ-ODENSE vs ERRITSØ GIF
Lør. 31-10-2020
FINALE i 2. division
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BEACH RUGBY – EN SENSOMMERSUCCES

Da træningskampen ude mod Århus RK
blev aflyst, arrangerede Adam meget
hurtigt, at vi skulle mødes på Østerstrand lørdag den 15. august kl. 14 og
hygge med lidt Beach Rugby og lidt
grillmad. Det blev en hyggelig eftermiddag i bragende godt sensommervejr
for spillere og de koner / kæreste, der
havde valgt at slå følge med mændene.
Et godt initiativ, som tiltrak over tyve af
vores spillere, der fik nydt solen, rørt sig
lidt - og promoveret vores sport for de
øvrige strandgæster.

OLDBOYS
LOGETRÆF UDSAT TIL NOVEMBER

Vores støtteforening ’Fratres Ovalibus’
(Ovale Brødre) tæller over 50 medlemmer, der hovedsageligt består af tidligere EGIF-rugbyspilllere eller tidligere
ledere i klubben. I daglig tale kaldes
støtteforeningen for Logen. Disse herrer tilbyder løbende deres praktiske
hjælp til deres elskede rugbyklub og
dens medlemmer.
Logen afholder normalt to årlige træf,
et i foråret og et i efteråret. Derudover
tager man en årlig rugbyrejse til udlandet. Grundet corona-krisen måtte vi
desværre aflyse årets første logetræf
og udsætte turen til Ukraine. Dato for
næste oldboystræf i Logen meldes ud i
løbet af efteråret.

TUR TIL UKRAINE UDSAT TIL
2021

Siden september 2019 har logens præsidium planlagt og arrangeret en rejse
til en ukrainsk rugbyklub i Odessa. Planen var, at logens medlemmer, samt en
håndfuld øvrige gentlemen med rug18

byerfaring midt i maj skulle flyve på en
fire-dags tur for at spillede mod andre
oldboys og knytte nye rugbyvenskaber i
Ukraine. På grund af corona måtte vi opgive at gennemføre turen. Foreløbig er
den udsat til 2021, hvor vi håber at gennemføre den. Det kommer naturligvis
også an på vores ukrainske værter og
deres planer samt muligheder næste år.
Vil du høre nærmere om medlemskab
af denne oldboysloge, kontakt da medlem af logens præsidium, Ole Bang på
olebang@youmail.dk
eller
mobil
40352721.

SPONSOR

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

STÆVNE MED ALTERNATIVE
LØSNINGER

Det store ungdomsrugbystævne i
august måned i Erritsø regi har måttet
finde alternative løsninger. Slutresultatet er at stævnet er minimeret:
De unge rugbyspillere i alderen u-12 og
u-14 fra Jylland og Fyn mødes i Erritsø
til det planlagte stævne.
De ældre rugby spillere i alderen u-16
og u-18 må over til Billeshave Efterskole
ved Strib.
Læg mærke til at der kommer ingen
spillere fra klubberne på Sjælland og udlandet. Hermed bliver det et regionalt
stævne.
Paul Erik

Vi har

- ingen
i januar og februar
Viindmeldingsgebyr
har

måned
(spar
100 kr.) MED
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
FITNESS-CENTER

lækkert
nyt fitnessudstyr
måned
(spar
100atmosfære
kr.)og bikingcykler, der
• - Personlig
betjening
i hyggelig
Vi har

altid ernytvedligeholdt
• Lækkert
fitnessudstyr
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
er vedligeholdt
ogsåaltid
cirkeltræning
• - Bikinglokale
med
25 topmoderne cykler
måned
(spar
100
kr.)
- også
cirkeltræning
mange
hold
og superdygtige
• - Easy
Line
– spændende
cirkeltræning
for alle
muskelgrupper,
lige til at gå til
- lækkert
nyt
fitnessudstyr
og bikingcykler,
der
mange
spændende
hold
og superdygtige
instruktører
• Masser
af hold, med
superdygtige
og
engagerede
instruktører
instruktører
altid• er
og svømmehal
tilknyttet
- Cafeteria
etvedligeholdt
hyggeligt
miljø med
cafeteria og svømmehal
- et
hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
- også• cirkeltræning
Mange
former for medlemskaber, til lave priser
tilknyttet
tilknyttet
- mange spændende hold og superdygtige
Se meget
instruktører
mere om det
hele på eic.dk
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
og/eller
facebook.com/
tilknyttet
- lækkert nyt fitnessudstyr og bikingcykler, der

eic.dk

ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Tel 7594
· www.eic.dk
Tel 7594
22202220
· www.eic.dk

Tel 7594 2220 · www.eic.dk
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Lillebælt Tagservice
www.lb-tag.dk

Alt i Tagpap

i ereuforbindende
farver - 15 tilbud
års produktgaranti
Få etPap
GRATIS
- på vores webside

Listedækninger
- beboelse - Garager - Tilbygninger
www.tagpap.com
755994
95 tagpap@tagpap.com
- 20 15 59 90
Mobil:Tlf.
20 15
90 59
· mail:
EmaiL: info@lb-tag.dk

Vælg den rigtige
ejendomsmægler
home står for salget af
hver 3. bolig i Fredericia

Denne annonce kan

Estate Peter Møller

købes hos

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Erritsø Butikstorv
Sjællandsgade
52, 7000 Fredericia

Kurt Hansen.

7000@estate.dk

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

Tlf. 22 15 21 50.

Estate Pe
EJEND

engtoften10@mail.dk

Sjællandsgade 52, 7000 Frede

75 92

Nicolaj Seelig

Sandra Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere

Snedker - &Tømrerforretning

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

75 93 02 66

www.home.dk

Vi har et stort udvalg
af miljørigtige biler

Škoda Kamiq
Škoda Kodiaq

Škoda Octavia

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

