Håndbold

Håndboldens dag – Trille / Trolle
og meget mere i EGIFs håndboldafdeling

Oktober 2020 – 52. årgang
www.egif.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

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Erritsø Bygade 97
7000 Fredericia

Tlf. 75929535
www.blikfang-optik.dk

Brovadvej
5, Erritsø, 7000 Fredericia
Autoværkstedet ApS • v/ Klaus Møller Jensen
GL.94
Landevej
Tlf. 75
44 4659 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 94 22 11

www.bladtkramer.dk
www.autovaerkstedet-fredericia.dk

Vestfyns
Dyrlæger

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael
Michael S.
S. Nielsen
Nielsen
Tlf. 20 64 38 94
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
www.erritso-blikkenslageren.dk
Mobil 20 64 38 94
Mail. erritsoblik@gmail.com
www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

ADVOKATFIRMAET

VIUFF & BILDE JØRGENSEN
DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA
TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77
advokat@mail.dk

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

ERRITSØ - AFDELINGEN
2

SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Tlf. 76 20 70 30

OK OG SUPERBRUGSEN
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OK appen. Vælg, at det er EGIF, du vil støtte. Det koster
ikke ekstra. Jo mere du tanker, jo flere penge får
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SJOV LØRDAG
Vi havde planlagt næste SJOV LØRDAG til den 7. november, men på grund af
Covid-19 har vi aflyst det.
Næste Sjov Lørdag er planlagt til lørdag den 9. januar 2021.
HVIS det kan gennemføres, vil vi i god tid give besked på vores hjemmeside,
www.egif.dk. og på skolernes AULA.
Kurt Hansen
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Deadline for stof til
”Sport december 2020”
er søndag den 22. nov. - udkommer den 10. dec.
Ret til ændringer forbeholdes

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:
e-mail: andershpd@mail.tele.dk
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FODBOLD
NYT FRA U10 DRENGE

Så er udendørssæsonen slut og derfor
lige en status på, hvordan det er gået
for U10 i denne sæson. Vi kan se tilbage
på en meget mærkelig sæson med Corona og dets restriktioner, og vil huskes
for en meget lang periode uden kampe.
Heldigvis kom træningen hurtigt i gang
igen, dog ikke under helt normale omstændigheder.
Efter sommerferien kom vi i gang med
at spille turnering igen, men det er ikke
blevet til nogle stævner i udesæsonen.

lige blev spændende nok, formåede vi
at komme ud på den anden side stort
set kun med sejre, et par enkelte uafgjorte kampe og et enkelt nederlag.

NY TRÆNER

Sæsonen er også budt på tilgang af en
ny træner – velkommen til Lars Wollf.
Dejligt at vi her i de sidste par måneder har nydt godt af 3 trænere omkring
holdet.

ÅRGANG 2011/2012
SLÅET SAMMEN

Den sidste måneds tid har vi trænet
mere og mere med U9 drenge, da
begge årgange ikke er så store, og efter
efterårsferien har vi valgt at slå årgang
2011/2012 sammen. Dette giver nogle
nye spændende muligheder. Både i forhold til niveaudeling, men også endnu
flere trænere omkring holdet. Vi er oppe
på ca. 25 drenge efter sammenlægningen – men der er plads til flere.

TRÆNINGSTIDER

Vi træner indendørs i hal 2 mandag kl.
17-18 og udendørs på kunstgræsbanen
onsdag kl. 16.30-17.45.
Betina Poulsen
Alt i alt er kampene gået rigtig godt, og
vi kan se tilbage på en god start efter
sommerferien, med en masse sejre i
de første runder, der gjorde, at vi rykkede op i B rækken. Her fortsatte de
seje drenge deres gode spil og fightede
over hele banen. Selv om det af og til
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UBESEJRET OG OPRYKNING TIL
U15 DRENGE

Årgang 2006 drengene har igennem
de seneste år haft en turbulent fodboldopvækst med stor udskiftning på
trænerbænken og spillertruppen. For 9
måneder siden var der tvivl om holdets
eksistens, da holdkortet kun talte 10
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FODBOLD
spillere. Et af initiativerne for at tiltrække nye spillere i vinter, var gratis indendørsfodboldtræning med høj musik og
fokus på det sociale samt spilleglæde.
Hallen blev et samlingspunkt for de
unge hver fredag aften, når træningen
startede. ”Festen” starter igen fredag
i uge 43 kl. 19.00 for alle årgang 2006
spillere, der ønsker at spille fodbold. I
dag tæller truppen 21 spillere.
U15 drenge træner fra uge 44 tirsdag
og torsdag på kunstgræsbanen fra kl.
17.45-19.00.

NY TRÆNER

En ”gammel” EGIF-dreng Brian Følle
startede, som cheftræner efter sommerferien med hjælp fra Jørgen Hänel
på sidelinjen. Jørgen havde i en overgangsperiode overtaget holdet fra vinteren 2019 indtil Brian fik overrakt dirigentstokken.
Brian har en lang træneruddannelse bag
sig og har i den grad bidraget med succes på holdet.
I sidste uge rykkede holdet op i Liga 4
med en målscore på 46-9 og ubesejret i
rækken med én kamp tilbage.
Stort tillykke til drengene, der har været
igennem en rigtig god udvikling!

SAMMENHOLD OG OPBAKNING

Sammenhold har været nøgleordet for
holdets succes. Drengene har det godt
indbyrdes og møder op til træning hver
gang. Derudover er der stor forældreopbakning og sidelinjen er fyldt op med
forældre, søskende og bedsteforældre
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til hver kamp. En opbakning som trænere og spillere sætter stor pris på.
Målsætningen for holdet er at stabilisere sige i ligaen, og hvis Corona situationen tillader det, står 2021 også på en
udenlandstur i efteråret til Italien. Til dette formål samler holdet penge ind ved
at uddele flyers fra lokale virksomheder.
Mangler din virksomhed at booste salget i lokalområdet med en flyer, vil holdet rigtig gerne hjælpe med uddeling og
du bedes kontakte Annika Hänel.

NYE TRÆNERE TIL U17

I starten af oktober fik U17 drengene
nye trænere.
Det er Emil og Frederik, der har overtaget styringen af holdet fra Ralf og Flemming.
Emil er i gang med uddannelsen til lærer og Frederik går i 3.g på gymnasiet.
De spiller selv fodbold, men de nyder
også glæden ved at træne de unge spillere. Nogle af spillerne kender trænerne
fra skolen eller fra DBUs fodboldskole,

Viktor Hansen fra Erritsø Tømreren påtog sig opgaven og har med stor omhu
kastet sig ud i opgaven med at få den
sirlige gammeldags skrift ind i træet.

Skiltet er nu kommet op og vi kan nu
med stolthed igen vise vejen ind mod
stadion.
En stor tak skal lyde til Viktor for indsatsen og vi vil nu nyde det flotte resultat.
hvor de har øvet fodbold med vores børnespillere.
Ralf fortsætter som hjælper omkring
holdet, og Flemming, der har trænet
holdet siden U13 overgår til rollen som
tilskuer og ikke mindst fortsat hygge
med spillerne og ledere.

NYT SKILT

Vores pæne gamle skilt ved vejen ind til
stadion har længe trængt til en kærlig
hånd – eller rettere en udskiftning.

SENIOR
TRÆNERSKIFTE

Fra den kommende sæson skal klubben
have et nyt trænerteam omkring førsteholdet.
Skiftet sker i overensstemmelse med
de aftaler, som blev lavet med Erik Paulin og Morten Gram sidste efterår. Den
oprindelige plan var, at vi skulle have
foretaget skiftet i vinters, men med de
løsninger vi havde foran os, var vi overbeviste om at det bedste team for os
var Erik og Morten. Det blev dog også
aftalt, at det var det sidste kalenderår,
aftalen skulle løbe i. Som bekendt gik
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FODBOLD
Allan Pedersen er i dag træner for klubbens anden og tredje senior. Allan startede som træner, da årgang 2002 var
5-6 år og har siden fulgt dem op gennem ungdomstiden. De seneste 2 har
Allan træner først tredje og siden anden
senior.
Vi ser frem til at kunne byde Michael og
Allan rigtig velkommen og følge arbejdet med holdet fremover.

Erik bort i juli måned, hvorfor Morten
har stået som cheftræner siden med
Jesper Sørensen og Jesper Thrane som
assistenter.
Vi har derfor siden før sommerferien
haft gang i en proces for at finde den
bedste fremtidige løsning. Processen
har blandt andet bestået i at finde relevante emner, foretage samtaler med
dem og sidenhen begynde at lægge
planer for det fremtidige setup.
Valget er faldet på Michael Nordby som
cheftræner og Allan Pedersen som assistenttræner.
Michael Nordby startede som seniortræner hos Give Fremad (serie 2) og er
sidenhen mest kendt for at have været træner hos Hover IF (serie 1-3). Sidenhen er det blevet til et kort ophold
hos Brædstrup (jyllandsserie 1) samt et
halvt år hos Vejle Kammeraterne. Derefter har Michael holdt en pause fra trænergerningen.
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Siden 2009 har Morten været en del af
setuppet omkring førsteholdet. Det har
vi i klubben været meget taknemmelige for og det har været en fornøjelse
at følge den stor arbejdsindsats, som
er lagt for dagen. Ved siden af arbejdet
omkring førsteholdet har Morten fungeret som banemand og materialeansvarlig, hvilket han fortsat vil gøre fremover.
Fra klubbens side skal der derfor lyde
en kæmpe tak for indsatsen til Morten
gennem alle årene samt en stor tak til
Jesper Sørensen og Jesper Thrane for
at springe til, da der var behov for hjælp.
Gitte Schouborg

GYMNASTIK
EFTERÅRET I GYMNASTIK
AFDELINGEN

Sæsonen 2020-2021, som startede i
uge 36, har haft lidt bump på vejen som
følge af Corona situationen. Se artiklen
nedenfor. Program og holdoversigt kan
ses på vor hjemmeside www.egif-gymnastik.dk, hvor du også kan finde beskrivelser af de mange forskellige hold. Det
er også her tilmelding skal ske i vores
online system.
Der er en række ændringer i oprindeligt
program som følge af for få tilmeldte:
• Mikro drenge og Mikro piger (5 år
til 1. kl.) er blevet slået sammen til
Mikro-Mix og træner nu 17.00-18.00
mandage på Højmosen.
• Turbotøser og Springlopper (piger og
drenge 3-4 år) er blevet slået sammen til Turbotøser/Springlopper og
træner nu 17.00-18.00 torsdage på
Højmosen.
• Rytmetøser 0.-2.kl (mandage i EIC)
er desværre blevet lukket pga for få
tilmeldte. Forældre/barn søndage er
dog godt fyldt op og er nød til at dele
op i 2 hold på grund af begrænsning
på antal i træningssalen:
• Forældre/barn søndag træner nu
henholdsvis 09.30-10.30 og 10.4511.45 på Højmosen.

Aflyste arrangementer:

• 30.-31. oktober: Natspring – AFLYST
pga Corona situationen
• 29. november: Børnejulefræs – AFLYST pga Corona situationen

NÅR EN FORENING LUKKER
NED – IGEN!

Vi skulle i foråret som alle øvrige dele
af samfundet lukke for alle aktiviteter i
gymnastikafdelingen.
Det var ikke noget, der egentlig krævede
en beslutning – det var et krav, vi skulle
følge, som konsekvens af nedlukningen
fra regeringens side.
Det betød jo ingen afslutning for holdene og for vores dygtige instruktører,
ligeledes ingen forårsopvisning, hvor begejstring og glæden over de mange træningsaftener kunne få sin kulmination.
Og netop det er måske i virkeligheden
det, der betyder mest for en god opstart på en ny sæson!
For da vi skulle starte sæsonen
2020/2021 var der – dels på instruktørsiden og delvist også på medlemssiden
- en afmatning.
Bedre er det så ikke, at vi - ikke længe
efter at sæsonen igen var begyndt - så
os nødsaget til at lukke alle holdene
ned igen for en periode, da smittetallet i
Fredericia Kommune var meget højt og
stigende.
Og at vi jo havde lovet alle ved starten af
sæsonen, at såvel instruktører som aktive skulle føle sig sikre i vores forening.
Noget vi ikke vil gå på kompromis med.
Heldigvis begyndte smittetallet i Fredericia at falde, og først åbnede vi op for
voksenhold, og efter efterårsferien startede børne-og ungdomsholdene igen.
Vi vil her gerne bringe en varm og dybfølt tak til alle vores instruktører og
medlemmer for jeres tålmodighed og
forståelse for situationen og igennem
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GYMNASTIK
hele forløbet har fulgt de anvisninger, vi
har præsenteret jer for.
Det er ikke de samme forhold at træne
under som i de foregående sæsoner: nu
skal der sprittes redskaber af, skrives
detaljeret op og holdes styr på antal og
hvem/hvornår nogen har været i hallen,
samt de samlede hygiejne- og afstandsforhold i øvrigt.
Og alt sammen foregår nemt og uden
de store problemer – da alle er deltagende i dette på holdene.
Nu er vi igen i gang på alle hold, og vi
håber at deltagerantallet stille og roligt
stiger i løbet af sæsonen.
Vi glæder os over samværet med jer
alle i foreningen.
På udvalgets vegne, Arne

WORKSHOP PÅ OPSTARTS
MØDE OM FORSKELLIGE DILEM
MAER, SOM INSTRUKTØRER
KAN STÅ I

Da gymnastikforeningen i foråret som
bekendt blev lukket ned grundet Corona, sluttede sæsonen brat uden vores
traditionsrige opvisning med efterfølgende fest for instruktørerne og hjælperne. Det synes vi i bestyrelsen var
utrolig ærgerligt, da festen også er en
fejring og anerkendelse af alle de frivilliges indsats gennem hele vinterhalvåret.
Derfor blev denne sæsons opstartsmøde fulgt op af en lækker middag i cafeteriaet. Inden vi kunne nyde den gode
mad skulle vi dog først yde. Dette års
workshop var en vidensdeling og ide10

generering mellem instruktørerne og
hjælperne.
Vi i EGIF er meget privilegeret ved at
have instruktører med mange års erfaring samt helt nye kræfter, som er klar
til at yde en indsats for vores fællesskab. For at klæde alle bedst muligt på
til denne udfordrende sæson skulle vi i
bedste “Mads og monopolet-stil” tage
stilling til en række dilemmaer, som vi
møder i vores virkelighed med gymnaster, forældre og medinstruktører.
I fem grupper havde alle mulighed for
at komme med input inden en fælles
opsamling. En fin proces, der fik sat to
streger under at EGIF Gymnastik bygger på fælleskab, og ingen instruktører
skal følge sig alene - derfor kunne man
også vælge at sende dilemmaet videre
til bestyrelsen, hvis det ikke var et dilemma, som man selv kunne løse.
Et af dilemmaerne var f.eks.: Hvad stiller man op, hvis der er en gymnast, der
gang på gang ikke hører/vil høre efter?
Er du nysgerrig på at høre løsningsforslag til dette dilemma, så får du nogen
af guldkornene her:
”Få en dialog med gymnasten”, ”Motivere gymnasten til at fokusere på gymnastikken”, ”Gør gymnasten opmærksom på, at vedkommende forstyrrer
resten af gruppen”, ”Spørge gymnasten
om han/hun har lyst til at være med til
gymnastik - det skal være barnets eget
valg at gå til gymnastik”, ”Tal med forældre om problematikken”, ”Få en af
hjælpeinstruktørerne til at hjælpe gymnasten”

GYMNASTIK
JULELEDERMØDE FOR IN
STRUKTØRER/HJÆLPEIN
STRUKTØRER

Den 21. november holder gymnastikafdelingen juleledermøde for alle sine instruktører/hjælpeinstruktører. Det plejer
at være en aften i cafeteriet med hygge,
dejlig mad og sjovt fællesskab. Det vil
være de samme ingredienser i år, men

under lidt andre omstændigheder. Som
konsekvens af de nuværende regler om
forsamling, så er vi i bestyrelsen ude
i at prøve en ny form, hvor vi mødes
udenfor til nogle sjove aktiviteter og efterfølgende grill og hygge. Vi glæder os
vildt til meget
Lars Lærkedahl

HÅNDBOLD
HÅNDBOLD I EN CORONATID

Efteråret er begyndt og Corona-virussen spøger stadigvæk, hvilket gør at vi
alle er spændte på, hvordan håndbolden
kommer til at forløbe i efteråret og vinteren.
Bestyrelsen, trænere, hjælpere samt
medlemmer i Erritsø Håndbold krydser
alle fingre for, at det vil lykkes at komme
ud at spille en masse gode håndboldkampe her i efteråret.
Der er ingen tvivl om at Corona er en
ubehagelig størrelse, som har kunnet
mærkes i foreningslivet med nedgang i
medlemstallet for Erritsø Håndbold. Vores U15 drengehold lukkede desværre
ned under Corona-perioden pga. frafald.
I den seneste tid har vi heldigvis oplevet
en tilgang af nye medlemmer på Dame
Senior holdet og til Trille Trolle for de helt
små, som ellers var hold, der led hårdt
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HÅNDBOLD

under Corona-perioden. Det er fantastisk for klubben og vigtigt for dens
overlevelse, da vi fortsat har hold der
kæmper med at opretholde et tilstrækkeligt medlemstal.
Bestyrelsen, trænere, hjælpere og vores medlemmer har og vil fortsat holde
sammen som klub og går positivt til
værks. Der er lavet et stærkt stykke
benarbejde; vi har fundet sponsorer,
lavet hård og sjov træning, fundet nye
medlemmer til klubben efter medlemsnedgangen tidligere på året. Vi oplever
at der er glade klubmedlemmer til træningen, som giver den max gas.
Træning, kamp og Håndboldens dag.
Hilsen fra Bestyrelsen,
Erritsø Håndbold
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RUGBY
NYT KLUBHUS OG FLYTNING AF
RUGBYBANER

I de seneste to numre af SPORT har vi
berettet om projektet, hvor vi som følge
af den kommende udvidelse af Erritsø
Idrætscenter (EIC) i 2021 og 2022 snart
må flytte vores rugbybaner og nedlægge vores klubhus. I bytte for vores nuværende klubhus på Krogsagervej 46A
opføres et nyt klubhus til os ovre på den
anden side af jernbanen, med indkørsel
fra Tonne Kjærsvej.
EIC er bygherre på projektet, på vegne
af Fredericia Kommune. Som rugbyafdeling kommer vi således til at stå som
ejere af vores kommende nye klubhus;
ligesom vi i dag ejer vores nuværende
klubhus, der er bygget for egne midler
og fondsmidler.
Ole Bang, der er formand for vores styregruppe i projekt ’Nyt klubhus og nye
baner’, har siden juni trukket et kæmpe
læs på vores afdelings vegne. Ole har
således fået tegnet og opdateret skitser, lavet lister og deltaget i et utal af
møder på rugbyafdelingens vegne. Planen er, at vores nye klubhus, som bliver et moderne pavillonbyggeri, skal stå
færdigt inden årets udgang.
EIC, fodboldafdelingen, entreprenøren
og kommunen har vi fortsat et rigtig
godt samarbejde med. Vores nye klubhus og vores nye baner involverer nemlig alle de førnævnte parter, som på den
ene eller anden facon er involveret i vores projekt ’Nyt klubhus og nye baner’.
Den kommende vinterpause skal således anvendes til nedlæggelse af vores
nuværende klubhus og de nuværende

baner, samt indflytning i vores nye klubhus og anlæggelse af vores nye rugbybaner.

Luftfoto af vores nuværende klubhus og
baner øverst i billedet, samt sted for vores
kommende baner og sted for vores kommende, nye klubhus lige på den anden side
af jernbanen.

Den store ombygning af EIC, som nu
er igangsat, vil medføre, at adgangsforhold til EIC besværliggøres i det næste
halvår. I samme forbindelse vil en del af
vores nuværende ungdoms rugbybane
blive inddraget til midlertidig parkeringsplads. Dette bliver det første synlige og
mærkbare skridt i processen. Til den tid
er udendørs-træningen og udendørs
kampe eller stævner forbi, idet vi træner indendørs i vinterpausen.
Vi glæder os til at holde jer orienteret
om udviklingen, hvor vi i vinterpausen
og til foråret får brug for jeres hjælp i
gennemførelsen.
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SENIOR
FORTSAT HØJ TRÆNINGS
MORAL

Siden vores forsinkede sæsondebut i
2. division vest lørdag den 22. august,
hvor vi hjemme tog imod Aalborg/Holstebro og tabte med to scoringer, har
vores førstehold slet ikke været i kamp.
Grundet landsdækkende corona-restriktioner blev vores næste turneringskamp
nemlig udsat til den 31. oktober, imens
de to følgende turneringskampe, begge
på hjemmebane, blev aflyst.
Udsættelsen og aflysningerne har heldigvis ikke mindsket vores spilleres lyst
til at træne. Således kan vores cheftræner Dennis Graversen, og alle os andre,
glæde sig over, at vores førsteholdstrup
er øget med hele seks spillere i forhold
til i fjor. Det betyder blandt andet, at der
kan trænes langt mere kontinuerligt.
Det er herligt at føle den store energi,
vores trup udviser hver tirsdag og torsdag kl. 18 – 20. Fortsæt det gode arbejde, gutter.
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Theis Arvad Meier igangsætter et nyt
angreb under træningen.

TALENTUDVIKLING

At vi for snart to år siden indgik aftale
med vores cheftræner Dennis Graversen, begynder også at vise sig i antallet
unge EGIF-spillere, der træner dedikeret og med ambition om at blive bedre
rugbyspillere. Andreas Raun, Theis Arvad Meier, Hans Nylander Kristensen,
Filip-Daniel Zhang, Jonathan Bach Iversen, Mads Larsen, og senest Magnus
Cooper er alle under 21 år. I løbet af
det seneste 1½ år er de blevet indlemmet i vores førsteholdstrup, enten som
oprykkere eller som nytilkomne i vores
klub. Disse unge mænd udgør i dette efterår en markant del af vores trup.
Dertil skal lægges Nicolai Lykkegaard,
Helgi S. Joensen og Adam Richardsen,
som med deres 27, 28 og 29 år ikke kan
regnes blandt de helt unge. Men gennemsnitsalderen i vores voksende førsteholdstrup er i løbet af de seneste 18
måneder faldet markant. Også målt på

Nielsen, Michael Axø, Michael Klæsøe,
Steen Kristensen og Jan ’Bubsi’ Nielsen.

Førsteholdets kampprogram
resten af 2020

Lør. 24-10 LINDØ/ODENSE v EGIF
Lør. 31-10 ODDER RK v EGIF

ÆNDRING I BESTYRELSEN
Adam Richardson (med bolden) får
under træningen support fra George
Meldgaard yderst til højre.

dét parameter er vi på rette spor med
hensyn til vores talentudvikling.

FYRTÅRN AT SIGTE EFTER

Endelig er det positivt, at vores rutinerede kræfter Thor Steendahl, Kenneth
Holm, Emil Boe Sørensen, Christoffer Ki
Winstrøm, Jens Vissing, Casper Aerts
Brodersen, Per Søndergaard, Rune Rytter Larsen og George Meldgaard fortsat
klør på. Disse ni spillere er mellem 23
og 36 år. De udgør en solid række af
etablerede EGIF’er, som til sammen og
individuelt besidder stor rutine.
At vi således har fået markant flere
ægte seniorspillere, er heldigvis ingen
hindring for, at vi har en håndfuld oldboys, der stadig har viljen og fysikken
til at spille på dette niveau. For uden de
gamle kæmper ville vores yngre spillere mangle nogle solide fyrtårne at
sigte efter. Godt, at vi stadig kan regne
med ’femkløveret’ Kenneth ’Achmed’

Grundet manglende tid er vores sekretær gennem mere end 5 år, Helle
Ullerup, udtrådt af vores bestyrelse. Vi
håber virkelig at se Helle tilbage i vores
bestyrelse, når hun har mere tid. Ny sekretær i vores rugbyafdeling er Kurt Due
Petersen, der var suppleant til vores bestyrelse. Som mange husker, var Kurt i
perioden 1999 – 2019 vores formand. Vi
er glade for, at Kurt med sin store erfaring igen tager del i vores bestyrelsesarbejde.

OLDBOYS, SPONSORARBEJDE
OG SOCIALE MEDIER

Vil du høre nærmere om medlemskab af
vores oldboysloge, kontakt da medlem
af logens præsidium, Ole Bang på olebang@youmail.dk eller mobil 4035 2721.
Vil du høre nærmere om EGIF Rugbys sponsortilbud, er du velkommen til at kontakte Brian Jochumsen
brianjochumsen911@gmail.com
eller
mobil 6017 9091.
På www.erritsoerugby.dk og
www.facebook.com/EGIFRUGBY kan
du fortsat følge os.
Pertti
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RUGBY

UNGDOM
Haka og rugby.

Hvad har de to ord med hinanden at
gøre. Meget.
Et af verdens bedste rugby landshold,
hvis ikke verdens bedste, nemlig New
Zealand, bruger Haka i deres opvarmning inden de skal spille kamp. Haka er
en maori dans eller en udfordring mod
deres modstander ved blandt andet
at udøve provokerende bevægelser så
som stikke tungen ud mod modstanderne for at se om de er venlig eller
fjendtlige indstillet. Maori folkene er de
oprindelige indfødte i New Zealand.
Erritsø rugby var i efterårsferien inviteret til at sende interesserede unge
afsted til Odense, nærmere betegnet
Odense Rugby for at lære selve Haka
kulturen at kende. Der deltog 6 spillere
fra Erritsø som kom under kyndige vej16

ledning af Knanu Zoe og Troy Nathan
begge fra New Zealand og med kendskab til både rugby og Haka . Her oplevede de, at Haka bruges til fejring af
fødselsdag, bryllup, begravelse, afsked
med bestemte personer og alle de andre måder Haka bruges på i hverdagen,
såsom den specielle måde at hilse på
hinanden ved at gnide hinandens næse
mod hinanden.
På grund af Coruna har Erritsøs rugbyungdom fundet på små turneringer
rundt om i landet. Den 31. oktober skal
U14 holdet spille mod Aalborg. Den 14.
november tager de afsted til Hundested
og Roskilde. Her kommer U14 holdet til
at spille mod Hundested mens U16 holdet kommer til at spille mod Roskilde,
Paul Erik

TENNIS

TILLYKKE

Dansk Tennis Forbund fylder 100 år i
år.
Fejringen heraf, som så meget andet, er påvirket af covid-19. Fedt at
vi så har fejret jubilæet med stor
fremgang i medlemmer i mange
klubber - herunder i Erritsø med +
22% alene i år plus vedtaget projekt om 2 nye indendørs tennisbaner + 4 indendørs padel-tennisbaner. Det glæder vi os allerede til
at vise frem for Tennis Danmark
sometime slut 2021.
Samt at vi også på den internationale scene viser Dannebrog
frem på tennisbanerne.Den
fremsendte tak fra forbundet
til os danske tennisformænd
i jubilæumsåret syner måske
af lidt men varmer meget i et
år, hvor vi i klubberne har haft
positivt travlt mange steder - i
en udfordrende tid for os alle.
I Erritsø vil jeg hermed dedikere denne anerkendelse til
alle vore frivillige og medlemmer uden hvilke vi ikke
kunne fungere.

Tillykke med de 100 år
til alle os i Tennis Danmark
Hans Martin
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AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT
CORONASITUATIONEN

Aktiv tirsdag har mærket den usædvanlige tid, vi nu lever i. Følgende gælder
pt.:

Tirsdag

Aktiviteter som sædvanlig med 50 deltagere til opvarmning i hal 2, hvis flere,
deler vi og rykker ind i hal 3.
Man går direkte gennem cafeen og ind
i hal 2, hvor vi tager mod penge. Så skal
man ikke bære mundbind. Ved kaffen
skal man bære mundbind, indtil man
sidder ned.

Vandgymnastik

Skulle have startet den 19. oktober.
Men er nu i gang i skrivende stund.
Bemærk der er kun 1 hold om mandagen kl. 11.00 – 12.00.
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Torsdag er som vi plejer. Men ingen
kaffe.
Man må kun være 20 i omklædningsrum og 30 i bassinet. Husk mundbind til
tirsdag, hvis man ønsker kaffe.
Husk ligeledes at holde afstand.
Vi håber, vi inden for en rimelig tid får
nogenlunde normale tilstande. I skal
være vel mødt.
Inger og Vivi

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

