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Dilettant
Det bliver godt (og sjovt) igen ...

OG I kan være helt for
sikrede om, at vi er klar 
i starthullerne, så snart 
startskuddet bliver givet. 

Vi dilettanter savner 
hin anden rigtig meget, 
og ikke mindst savner vi 
jeres glade latter og gode 
humør i salen. 

Vi glæder os til at byde vel
kommen i forsamlingshu
set – lige så snart vi får lov.

Bedste hilsner 
Dilettanterne i Erritsø



v/ Lone Eriksen
Gl. Landevej 30
7000 Fredericia
www.gardeniablomster.dk

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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TENNIS
Tennissæsonen starter den 18. april. 
I bestyrelsen glæder vi os til at byde 
gamle og nye medlemmer velkommen 
til tennissæson 2021 i EGIF tennis. 

STANDERHEJSNING
Vi starter sæsonen med standerhejs-
ning søndag d 18. kl 13, hvor formanden 
byder velkommen og vi afholder det år-
lige lotteri. Og måske er der igen i år en 
heldig vinder af en ny ketcher. INSPORT 
vil være repræsenteret, og der er mulig-
hed for at købe nyt tennisudstyr til den 
nye sæson. 

Vi glæder os til at se klubbens medlem-
mer igen og også gerne byde nye med-
lemmer velkommen. 

TENNISSPORTENS DAG
Sæt også kryds i kalenderen den 8. Maj, 
hvor vi afholder tennissportens dag. 
Vi håber på, at kunne gennemføre de 
planlagte aktiviteter på trods af Corona 
situationen. Hold øje med vores face-
bookside og hjemmesiden, som løben-
de opdateres. 

Vel mødt. 
Anita

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

Efter 2 aflyste numre er vi glade for igen at 
kunne skrive om aktiviteter i EGIF.

Deadline for stof til 
”Sport april 2021”
er søndag den 18. april – udkommer 5. maj.

Øvrige deadlines for 1. halvår 2021 er:
Mandag den 24. maj.

Ret til ændringer forbeholdes.

TENNIS
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FODBOLD FITNESS
Fodbold fitness for kvinder starter op i 
EGIF.
Fodboldafdelingen har startet op på fod-
bold fitness for kvinder, som inde holder 
både fitnessøvelser og fodbold. Alle kan 
deltage, her er ingen krav til evner eller 
kendskab til fodbold. Mød blot op i træ-
ningstøj og tennis/løbesko.
Den første træning foregik i starten af 
marts, hvor 16 friske kvinder i alderen 

ca. 30-slut 50-erne fornøjede sig på 
multibanen bag hallen. 
Så snart fodboldafdelingen kommer 
på græs i primo april, vil fodbold fitness 
foregå her.
Der er altid plads til flere, så er man 
klar på at få sig rørt, om ikke andet, 
så “latter”musklerne, så meld endelig 
til ved Tina Aabo Frederiksen på sms 
26110910.

FODBOLD

Karsten
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OLDBOYS – ER DET NOGET FOR DIG?
Når man siger oldboys, så er der mange 
der tænker at det er kun for gamle 
mænd. Men begrebet er nok nærmere 
lidt misvisende her i Erritsø. Her er der 
plads til alle. De ”yngste” er lige lidt 
over 30, mens den ældste er lidt over 
70. Så alderen har absolut intet at gøre. 
Den er blot et tal.
Alt i alt, så handler det om kærligheden 
til ikke at kunne lade en fodbold være. 
Hvis du krydser det, med en masse 
hygge og socialt samvær, så er du ved 
at have den rigtige cocktail. 
Ydermere kan det nævnes at oldboys-
holdet træner hele året rundt: Søndag 
kl. 10:00 til 12:00.
Så hvis du ikke har flere undskyldninger, 
så burde du kigge forbi til en træning, 
som primært består af kamp på 2 mål, 
krydret med vindermentalitet, håneret-
ten og de evige skæve ben.
Du er altid velkommen til at dukke op 
og hvis du har yderlige spørgsmål, er du 
også velkommen til at kontakte træner 
Lasse Hauge på 20905258. 

STØVLESPILLET 
Støt EGIF Fodbolds ungdomsarbejde
I 1971 oprettede klubben "Støvlespillet" 
- et lotteri, der stadig kører. 
Formålet med STØVLESPILLET er at 
støtte ungdomsarbejdet i EGIF’s Fodbold-
afdeling, blandt andet.
Hver måned bliver der udtrukket 7 
præmier i hver serie:
1 præmie à 300,- kr. 
1 præmie à 200,- kr. 
5 præmier à 100,- kr.
Deltag i Støvlespillet og støt ungdoms-
arbejdet i EGIF Fodboldafdeling!
 
Henvendelse til Kurt Madsen, 
tlf. 20 42 43 41, 
e-mail madsenprivat@gmail.com.

”STØVLEBANK”
I samme år  1971 en sjov anekdote:  
I klubhuset blev der lavet en Støvle-
bank, hvor fodboldafdelingens medlem-
mer kunne bytte fodboldstøvler for 10 
kroner. Fodboldstøvlerne skulle være 
nypudsede og med nye snørebånd.

Mads

FODBOLD
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NYT KLUBLOKALE
Nyt klublokale på vej, til fodboldafde-
lingen. Efter flere år uden faciliter på 
Snare mosevej, er det endelig lykkedes 
os, igen at få det.
Det bliver meget glædeligt for alle klub-
bens medlemmer og nok allermest for 
alle pigespillerne, i vintermånederne. 
Da vi også får toiletter i den nye byg-
ning. Der skal dog stadig omklædes i 
hallen og vi vil også stadig beholde klub-
lokalet der. 
Glæden er stor og vi er begyndt at tælle 
ned, til at entreprenøren begynder at gå 
i jorden. Hele projektet har været længe 
undervejs og med en masse bump på 
vejen. Det skal vi dog se bort fra nu 
og glæde os over at det er lykkedes at 
komme i mål. 

Vi har i fodboldklubben kunnet obser-
vere at det sociale liv omkring klubben 
er blevet kraftigt reduceret, siden vi 
flyttede væk fra Snaremosevej til EIC. 
Vi har undervejs forsøgt mange ting, 
for at få gang i vores klubliv igen. Des-
værre forgæves i samme omfang, som 
tidligere. Vi håber dermed at ved de 
nye lokaler, kan fastholde spillerne til 
at nyde samværet, før, under eller efter 

træningerne. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser nu.

Samtidig kommer der en overdækket 
terrasse, så forældre og tilskuere i de 
kolde måneder, kan sidde overdækket 
og kigge ud på kunstgræsbanen. Den 
vil i løbet af år 2021, blive bygget af 
vores lokale tømrer Søren Kempel.
Selve bygningen er i 3 moduler, som 
vil blive samlet på stedet, her i foråret. 
Efter ankomst vil der gå et par uger, før 
vi kan benytte lokalerne.
”Huset” vil være tomt og uden de store 
planer endnu. Bestyrelsen har også 

FODBOLD
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drøftet hvad det skal indeholde, men 
intet er fastlagt endnu. Så står du og 
kunne tænke dig at være med til det her 
projekt med indretning osv. er du altid 
velkommen til at tage kontakt til en fra 
bestyrelsen.
Selve bygningen bliver en pavillon og 
indeholder, tekøkken, toiletter, opholds-
rum og depotrum. Vi vil i løbet af for-
året indkalde til arbejds dage, når vi ved 
hvad der skal gøres efter opstillingen. 
Samtidig også med hvor mange vi må 
være samlet på det tidspunkt, alt efter 
forsamlings forbuddet.
Hele området omkring fodboldbanerne 
vil få et gevaldigt løft, da der også er 

tyndet en smule ud mellem træerne og 
vi håber at kunne forsætte, i samarbejde 
med kommunen, på hele anlægget.

Bestyrelsen

FODBOLD

RUGBY

UNGDOM
Træning starter for alle spillere hver 
tirsdag og torsdag kl. 17.00 til 18.15 på 
vores gamle baner ved Erritsø hallen. 
Vi håber at flytte til de nye baner først 
i maj. Angående resten af sæsonen må 
vi afvente genåbningen.

Paul Erik

NYE BANER / NYT KLUBHUS
Mange arbejdsomme, fortrinsvis ældre 
medlemmer af vores rugbyafdeling har i 
løbet af vinteren og første del af foråret 
ydet en kæmpestor praktisk hjælp. Det 
har vi hårdt brug for, fordi vi stadig er i 
gang med flytningen til den anden side 
af jernbanen i Erritsø GIF.
I december og januar fjernede vi mål-
stolperne på vores to hidtidige rugby-
baner og bar dem over på den anden 
side af jernbanen til vores nye område. 
Samtidig tog vi sponsorskiltene ned fra 
trådhegnet og tog dem med os samme 
vej. I skrivende stund er langt det meste 
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af vores inventar og udstyr i vores nu-
værende klubhus pakket ned og gjort klar 
til flytningen til vores nye rammer.
Restriktioner er stadig en udfordring, når 
vi samles til fælles arbejde. Men igennem 
god planlægning er det hidtil lykkedes.

Navnlig Ole Bang og Thomas ’Liller’ 
Pedersen har trukket et kæmpestort læs. 
Arbejdet har bl.a. omfattet delvis rydning 
af byggefelt for nyt klubhus, fjernelse af 
fliser på tre sider af kommende senior-
bane, samt i flere omgange beskæring 
af buske og krat.  
Stor tak til PL Jessen for lån af containere, 
donation af jord, samt bortkørsel af krat, 
afskårne grene og fliser, der var gået 
itu. Der skal samtidig lyde en foreløbig 
varm tak til jer medlemmer, der har del-
taget. Jeres indsats har været helt i top.
Flytningen afsluttes først engang i for-
året, når vi sætter målene op på vores 
nye baner, flytter ind i vores nye klub-
hus med depot og bygger vores træter-
rasse, redskabsskur, overdækning samt 
lægger fliser.
Det fantastiske tribune-projekt som vo-
res næstformand og ungdomsanvarlige 
Jan ’Bubsi’ Nielsen har stået i spidsen 
for, bliver også et meget stort aktiv for 
vores klub. Tribunen med plads til godt 
55 siddepladser får placering ved vores 
kommende seniorbane.

En dato for indvielse af vores nye klubhus 
og nye baner kan endnu ikke fastsæt-
tes. Den vil blive meldt ud på vores 
hjemmeside www.erritsoerugby.dk og 
www.facebook.com/groups/egifrugby.

SENIOR
I strålende forårsvejr kunne vi tirsdag 
den 2. marts igen hilse på hinanden – 
på behørig afstand – og tage en nyvasket 
rugbybold i hænderne. Det var tydeligt, at 
alle mand havde savnet deres klubkam-
merater og vores elskede rugbysport.
17 seniorspillere ankom omklædt, tog 
deres rugbystøvler og tandbeskytter på 
og løb ud på græsset, hvor cheftræner 
Dennis Graversen tog imod dem. Det 
blev til 1½ times god rugbytræning, hvor 
de fleste træningsminutter blev anvendt 
på pasning af bolden, løb i hullerne og 
evnen til angreb over så bredt et felt 
som muligt. Det var en helt igennem 
perfekt start på rugbytræningen 2021.

KLYNGEMASKINE
Vores nye klyngemaskine er også kommet 
i brug, noget der glæder både Dennis og 
spillerne. Klyngemaskinen er blevet an-
skaffet efter tilskud fra folkeoplysnings-
rådets indsatspulje tilbage i 2019 og 
EICs sponsorudvalg i 2020. Leverings-

RUGBY
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RUGBY

problemer og corona-pauserne gjorde 
modtagelsen af klyngemaskinen til et 
langsigtet projekt. Men 5. januar i år tog 
vi så endelig imod vidunderet. Vi takker 
endnu engang for støtten.
Vi tager fortsat alle restriktioner dybt 
seriøst. I skrivende stund har vi et forsam-
lingsloft på 25 personer, inkl. træneren. 
Flere grupper á 25 personer må træne 
samtidigt, så længe grupperne er tyde-
ligt adskilt. Dansk Rugby Union kræver 
mindst 2 meters afstand imellem sådanne 
grupper á 25 personer. I EGIF Rugby har 
vi dog hævet denne afstand til mindst 50 
meter. For alles skyld.
I skrivende stund forventes trænings-
kampe mulige i april, imens turnerings-
kampe i 2. division vest tidligst forventes 
i løbet af maj. 
Følg med på vores hjemmeside 
www.erritsoerugby.dk og facebookgruppe 
www.facebook.com/groups/egifrugby. Vi 
træner fortsat rugby hver tirsdag og tors-
dag fra kl. 18. Nye medlemmer er altid 
velkommen.

GENERALFORSAMLING UDSAT
På grund af forsamlingsloft og øvrige 
restriktioner er vores generalforsamling 
2021 udsat på ubestemt tid. Også her 
opfordres du til at følge med på vores 
hjemmeside og facebookgruppe. 
Udsættelsen af generalforsamlingen 
har også udskudt diverse kåringer med 
relation til 2020-sæsonen. Vi håber på 
en gennemførelse af generalforsamlin-
gen, inden foråret er forbi.

Pertti

SÅ BLEV VI LUKKET UD IGEN
Da vi fik lov til at være 25 til udendørs 
idræt, startede Aktiv Tirsdag op med 
krolf, gåture og naturmotion.
Vi har været mellem 50 og 60 fordelt på 
3 hold og med afstand.
Det var dejligt at mødes igen, og selv

om det har været lidt koldt, har vi nydt at 
ses, bevæge os og have et fællesskab.

Vi fortsætter udendørs aktiviteter hver 
tirsdag kl. 9.30 hele sommeren, indtil vi 
forhåbentlig kan mødes indendørs til ny 
sæson til september.

Vivi og Inger

AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN medlem af D B U 
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif-fodbold.dk 
""SSTTØØVVLLEENN""  - EGIF's Fodboldvenner 

 
 
 
 

 
SSTTØØVVLLEESSPPIILLLLEETT   

      
VINDERE  November 2020   December 2020 
      

SSTTØØVVLLEENN    II       
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 83 Søren Hansen  46 Benny Mikkelsen 
Kr.  200,00 7 Larsen  93 - 
Kr.  100,00 27 Ernst Andersen  34 Kr. Kristensen 12 
Kr.  100,00 97 -  98 Ulla Rasmussen 82 
Kr.  100,00 80 Jorge Pimenta  24 Tove Poulsen 
Kr.  100,00 60 Keld Høll  77 - 
Kr.  100,00 50 John Nielsen  22 Ruth Hansen 
      
      
SSTTØØVVLLEENN    IIII       
      Gevinst      
Kr.  300,00 181 -  113 - 
Kr.  200,00 150 Victor Andersen  108 Ernst Andersen 
Kr.  100,00 198 Flemming Nielsen  111 - 
Kr.  100,00 140 Michael Hybel  169 - 
Kr.  100,00 161 -  126 Randi Nielsen 
Kr.  100,00 144 Søren Mikkelsen  191 Per Feddersen 
Kr.  100,00 124 -  135 Flemming Nielsen 
      

 
Udtrukket af:   Jytte Gondermann 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i SSttøøvvlleessppiilllleett og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41  - eller i Klubhuset. 
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LEDERTRÆF MARTS 2021
Igen i år har vi været tvunget til at af-
lyse vores forårsopvisning og den efter-
følgende fest for instruktører med på-
hæng. I en gymnastikafdeling, hvor det 
gode fællesskab er en af grundstenene 
for at drive forening, så er det godt og 
grundigt træls, at vi ikke har kunnet ses 
fysisk. Men så har vi kunnet mødes 
med instruktørerne et par gange online 
via Teams – en sjov oplevelse og også 
rart at ses igen, uden at det dog er fysisk. 
Men nu må vi heldigvis mødes i grup-
per af 25 udendørs, så i skrivende stund 
glæder vi os til at mødes med vores 
instruk tører til et alternativt arrange-
ment i Hannerup den 25. marts med 
hygge og sjove aktiviteter.
Mon ikke også Påske-haren kommer 
forbi? Mere om dette i næste nummer 
af SPORT.

ANDERLEDES  
SOMMER TRÆNING
Når indendørs træning lukker ned, så 
er der heldigvis andre muligheder for 
at holde sig i gang. Løbeture, gåture i 
skoven – eller måske yoga hjemme i 
stuen med online streaming af instruk-
tørens øvelser.
En række af vores instruktører arbejder 
på, at sommertræning kan gennem-
føres online eller ude i det fri, så længe 
indendørs træning stadigvæk ikke er 
muligt pga. restriktioner. 
Følg med på hjemmesiden 
www.egif-gymnastik.dk samt Facebook 
for hvilke tilbud, der bliver igangsat.

NY SÆSON 2021/2022
Selvom sæsonen 2020/2021 har væ-
ret præget af mange aflysninger og 
nedlukning, så afholder det ikke vores 

GYMNASTIK
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program udvalg fra at planlægge den 
kommende sæson 2021/2022, hvor 
vi kan starte på en frisk. Og heldigvis 
er rigtig mange af vores nuværende 
instruk tører klar til at give den gas igen. 
Dejligt at der fortsat er masser af gå-på-
mod i instruktørflokken. Vi satser på en 
sæson med mange spændende tilbud.
Vi kan dog altid bruge flere instruktører, 
og der er derfor også plads til dig, hvis 
du er frisk på at tage udfordringen op og 
være en del af det frivillige arbejde. Se 
også næste artikel.
For springgymnasterne i Kirstinebjerg-
hallen er der en god nyhed til næste 
sæson. Vi har fået indkøbt og monteret 
”bungee elastik system” i loftet. Det 
bliver vildt sjovt.

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 op-
levelser. Prøv at afkrydse:

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

0  Jeg elsker socialt samvær og bevæg-
else, og vil gerne være instruktør 
eller hjælper på et voksenhold.

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

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

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

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

0  Jeg er mere administrativ, så besty-
relses- og udvalgsarbejde er lige mig.

0  Ingen af de ovenstående, men jeg er 
fantastisk 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

GENERALFORSAMLING i  
GYMNASTIK-AFDELINGEN 2021
Generalforsamlingen 2021 afholdes så 
snart, det er muligt at mødes fysisk. 
Indbydelse udsendes med mindst 14 
dages varsel via mail til medlemmer og 
opslag i avisen.

Lars L.

GYMNASTIK
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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 

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

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

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


