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VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk

Denne annonce kan 

købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

engtoften10@mail.dk

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk

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

Deadline for stof til ”Sport august 2021” er 
søndag den 15. aug. - udkommer 1. sept.  

Foreløbige deadlines 2. halvår 2021 er: 26. 
sept., 17. okt. og 21. nov.

Ret til ændringer forbeholdes 

SENIOR
NY SPILLER I KLUB 100
I fodboldafdelingens seniorafdeling har 
vi haft den fornøjelse at indlemme Kevin 
Printhans i Klub100, som er for alle før-
steholdsspillere, der har spillet minimum 
100 kampe for klubbens bedste hold.

Kevin spillede kamp nr. 100 i udekam-
pen mod Ammitsbøl/Egtved, hvor han 
som vanligt ydede en stor indsats i de 
bagerste rækker. Stort tillykke til Kevin 
med de første 100 kampe.

Karsten P.

FODBOLD

Redaktionen ønsker alle 
en god sommer
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UNGDOM
NÅR FODBOLD KAN SÅ MEGET MERE
89 spillere og forældre fra EGIF Fodbold 
har brugt 2. Pinsedag i Nørremarken. 
Vejle Boldklub havde inviteret til Super-
liga fodbold. Vejle skulle i sæsonen sid-
ste runde møde Lyngby boldklub.

Det var en super god kamp, hvor der 
hele tiden skete noget og der var super 
stemning på tribunerne. Både blandt 
spillerne og forældrene blev der hygget, 
snakket og grint samt spist den traditio-
nelle stadion platte.

VB's maskot gav High-Five til mange 
af vores spillere og spillerne var super 
genkendelige i deres klubtrøjer. Ingen 
var i tvivl om, at det var Erritsø som var 
kommet til Superliga fodbold.

Tak til Vejle Boldklub for at give os denne 
oplevelse.

Gitte S.
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Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

FODBOLD
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GENERALFORSAMLING
Den 25. maj blev Generalforsamling af-
holdt i Klubhuset. Det var fantastisk at 
se, hvor mange der var mødt op for at 
høre om det forgange år, være med til 
at støtte op omkring arbejdet i fodbold-
klubben og ikke mindst hædre nogle fri-
villige kræfter i klubben.

Klubbens formand Mads Hansen gen-
nemgik i formandsberetningen årets 
gang, hvor der desværre har været stor 
fokus på Corona og de dertilhørende 
restriktioner. Lidt fodbold er det også 
blevet til og blandt andet vores succes-
fulde indestævne EGIF Cup blev nævnt. 
Vores daværende førsteholdstræner 
Erik Paulin, som sidste år gik bort, blev 
æret undervejs i beretningen.

Bestyrelsen udvidet med to medlem-
mer, idet Søren Kempel blev valgt ind 
for ét år og Rene Pløen blev valgt for 
to år. Der blev ligeledes valgt to supple-
anter - Ruben Jensen og Jesper Toubøl. 
Stort tillykke med valget til de nye i be-
styrelsen. Gitte Schouborg og Keld We-
senberg blev begge genvalgt.

Under eventuelt blev frivillig leder gen-
nem mange år hædret - idet DBU Jyl-
land havde besluttet at tildele DBU Jyl-
lands Sølvemblem til Benny Mikkelsen 
for hans mangeårige frivillige virke i 
EGIF Fodbold. Der skal fra EGIF Fod-
bold lyde et stort tillykke til Benny - og 
tak for indsatsen gennem alle årene.

Sidste punkt på dagsorden var at ud-
dele hæder til Årets leder i EGIF Fod-
bold. Jan Roetink blev fortjent tildelt 
hæderen for hans store engagement 
og arbejde gennem årene generelt og 
i særdeleshed de seneste år i pigeafde-
lingen, hvor Jan pt er blandt de dygtige 
trænere/ledere vi har omkring U11-U12 
pigerne. Stort tillykke til Jan med hæde-
ren som Årets leder i EGIF Fodbold.

Slutteligt skal lyde en stor tak til alle 
fremmødte for en rigtig god aften - det 
er en fornøjelse at mærke hvor stor vil-
jen til at bidrage med udviklingen af fod-
boldklubben er.

Karsten P.

FODBOLD EGIF E-SPORT

INDKALDELSE TIL ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes 
16/6 kl. 19.00 i EIC, E-Sport lokalet

Tilmelding nødvendig på: 
https://fb.me/e/M0ppxPPh 

Coronapas er påkrævet for 
deltagere fra 15 år. 

Mads

HOVEDGENERALFORSAMLING 
afholdes torsdag den 24. juni 2021 

kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter. 
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Coronapas eller coronatest skal medbringes.

DILETTANT
På grund af Coronasituationen og de 
meget forsinkede vaccinationer har 
EGIF og Dilettanterne besluttet, at der 
først spilles dilettant igen i foråret 2022.

Kurt H.

EGIF'S HOVEDBESTYRELSE

Benny Mikkelsen 

Jan Roetink
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      SPONSORAT
OK og SuperBrugsen i Erritsø har igen i 
år uddelt et sponsorat til Erritsø GIF, idet 
vi har modtaget kr. 90.372,-- inckl. moms.

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

Uddeler Martin Jørgensen i SuperBrug-
sen udtaler, at han på den måde er me-
get 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 eller en 
OK-App  og knytte det til Erritsø GIF, så 
beløbet kan blive endnu større næste år.

På grund af Coronasituationen har OK 
suppleret vores beløb med 30% ekstra, 
og de har nu meddelt, at de vil gøre det 
samme igen næste år. Det er vi meget 
taknemlige for, fordi alle vore afdelinger 
er meget pressede på grund af manglen-
de indtægter i forbindelse med coronaen.
Du kan få et OK-kort eller en OK-app på: 
Bestil OK Benzinkort her.

I forbindelse med bestillingen får du 
også mulighed for at tilknytte kortet til 
EGIF samt at få tilknyttet en OK-app.

Kurt H.

HOVEDBESTYRELSEN

SÆSON 2020/2021 OG 2021/2022
Vintersæsonen nåede aldrig rigtig at 
komme i gang igen for de fleste hold. 
I stedet ser vi nu frem mod en aktiv 
ny sæson. Vi takker for gamle sæson 
og ønsker alle en dejlig sommer.

Aktuelt arbejdes der hårdt på at fær-
diggøre programmet for ny sæson 
2021/2022. Mange ting skal falde 
på plads og det er en udfordring at 
finde tilstrækkeligt med frivillige/in-
struktører, 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. 

Programmet kommer desuden i El-
bobladet i august i uge 32/33, lige-
som det kommer i SPORT i august. 
Der vil i år ikke blive omdelt et trykt 
program til husstandene. 

Tilmelding til sæsonen 2021/2022 
foregår on-line via vores hjemme-
side. Der åbnes for tilmelding lørdag 
den 21. august 2020 kl. 15.00. På 
gensyn til næste sæson, som starter 
mandag den 6. september 2021.

GYMNASTIK ER BÅDE FLIKFLAK, 
MOTION OG STRATEGIARBEJDE
Det frivillige arbejde i en gymnastik-
forening er super sjovt, og det samme 
er gældende i gymnastikbestyrelsen, 
som jævnligt mødes gennem sæso-
nen som en del af det at drive en for-
ening. Og i den seneste sæson er det 

rigtig meget sket online, - ja, spæn-
dende at lære nye arbejdsmetoder.

Efter start af genåbningen i samfundet 
har det også været muligt i maj måned 
for bestyrelsen at mødes fysisk til årets 
strategiarbejde. Her ser vi fremad, laver 
visioner for udvikling af foreningen og 
lægger planer for at føre det ud i livet.

Et virkeligt spændende arbejde, og hvis 
du vil høre mere, så kom med til den 
kommende generalforsamling. Og hold 
dig endelig ikke tilbage, hvis det er no-
get for dig at bidrage til eller være med i.

Lars L.

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling afholder 
generalforsamling: Mandag den 14. 
juni 2021 kl. 19.00 i Erritsø Idræts-
center.

Dagsorden i henhold til vedtæg-
terne. Evt. forslag skal være for-
manden i hænde senest 8 dage før.
Indkaldelse er sendt direkte til med-
lemmerne via mail og annonceret 
på hjemmesiden.

GYMNASTIK

Uddeler Martin Jørgensen overrækker checken  
til hovedformand Lars Bøgebjerg og hovedkasserer Kurt Hansen.
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JUBII – SÅ ER VI I GANG PÅ TENNIS-
BANERNE
Der er godt gang i den på tennisbaner-
ne i Erritsø. Vore mange medlemmer 
har set frem til at komme på grus igen 
og der bliver gået til den til træningerne, 
mandagstennis, individuelle kampe og 
turneringskampe. 

BYGGERI
Og så glæder vi os over at byrådet en-
deligt har vedtaget lokalplanen ifm. 
ketcher centret ved EIC (2 indendørs 
tennisbaner og 4 indendørs padel ten-
nisbaner). Udbudsmaterialet er gjort 
klar og udsendes snart. De 2 nye hal-
ler, som ejes og drives af EIC, ventes 
klar til spil i løbet af 1. kvartal 2022. EGIF 
Tennis bliver storkunde i de 2 nye haller 
- både qua medlemmers individuelle ba-
nebookinger og klubbens leje af baner 
til træninger, turneringer, events, mv.

Prissætningen af baneleje i Ketchercen-
tret tager udgangspunkt i markedspri-
ser for foreninger i Fredericia Kommune 
dog med et vist lokalt tilskud til prisre-
duktion. Vi glæder os til de nye inden-
dørs muligheder i Erritsø.

TENNIS SPORTENS DAG
Søndag den 9. maj afholdt vi Tennis-
sportens dag, hvor vi mødtes gamle 
og nye medlemmer til spil, grillpølser, 
tennis-romkugler og en spændende lo-
kal opvisningskamp. Og selvfølgelig var 
vi heldige med vejret. 

Tak til de mange som mødte op og 
skabte en hyggelig stemning og vel-
kommen til de nye medlemmer. 

DAMEDOUBLEDAG
Søndag den 16. maj afholdt vi dame-
doubledag. 17 friske damer fra 5 klub-
ber: Egif, Løjt Kirkeby, Aabenraa, Kol-
ding og Hadsten sled på banerne hele 
formiddagen. 

Der blev trukket kort om makkere og 
modstandere og spillet var tiebreak-
point. Der var naturligvis flotte præmier 
til de 3, som i de 6 runder fik flest point.

Hele formiddagen kunne depoterne fyl-
des op med lækker kage fra Bergstedts 
Bageri, frisk frugt og andre godter.

TENNIS

Vejret var heldigvis med os og dagen 
sluttede endda af med, at den lækre fro-
kost kunne nydes udenfor på terrassen.

1000 tak til alle i skønne QVINDER for 
en rigtig hyggelig dag

TURNERING
Også vores turneringsspillere er i gang 
og årets første sejr i hus
 
Som det ses af billedet, var det 4 glade 
mænd der kørte hjem fra Vester Sker-
ninge efter årets første holdkamp i 3. 
division. 

Resultatet blev 5-1 og vi kan indtil re-
sultaterne foreligger fra dagens øvrige 
kampe sige “vi ligger nr 1.vi ligger nr. 1”. 

Vi kom godt fra start, da både Kenni og 
Hans med overbevisende spil vandt de-
res kampe. Hans mødte i 1. single en 
modstander, som måtte gå fra banen 
med et nederlag på 6-1, 6-1.  Det gjor-
de, at hans far måtte forlade sin bane 
og dermed sin kamp mod Kenni for at 
coache sønnike. Han havde nok også 
set at kampen mod Kenni allerede var 
afgjort. Efter en usikker start, hvor far-
mand kom foran 3-1 i første sæt, fandt 
Kenni sin solide spillestil frem og vandt 
de næste 11 partier og dermed kampen 
6-3, 6-0. Stærkt kommet tilbage.

Den næste kamp faldt også ud til vores 
fordel, da vores kanon-server vandt...

Sten har investeret i nyt udstyr, og det 
kunne ses af kampens resultat. Han 
vandt efter et tæt første sæt med cif-
rene 7-5, 6-3. 
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Så kunne vi alle se en spændende kamp 
udspille sig på bane 3, hvor Morten 
mødte en meget ung, men godt spillen-
de gut. Kampen varede næsten 2 timer 
og de to havde mange lange og flotte 
dueller. Selvom Morten kæmpede sig 
tilbage i 2. sæt efter at være nede med 
et break, måtte han desværre strække 
våben til sidst og kampens resultatet 
blev 5-7, 4-6. 

Så kom turen til doublerne. 1. doublen 
blev vundet 6-1, 6-3, hvor Kenni og Hans 
efter meget overbevisende spil i første 
sæt kom bagud med 3-1 i andet sæt in-
den rutinen satte sit præg på kampen 
og de næste 5 partier blev vundet. 

Morten og Sten er en meget sammen-
spillet double og de havde ingen proble-
mer med at vinde 6-2, 6-2 efter sikkert 
og flot spil. 

Stort tillykke til hele holdet og vi ser frem 
til næste kamp mod Faaborg 1, hvor vi 
håber på stor opbakning, da vi spiller på 
hjemmebane den 22/5 kl 10.00. 

TOP TENNIS I ERRITSØ SØNDAG 
DEN 27. JUNI 2021
EGIF Tennis har meldt sig som vært for 
en prækvalifikationsturnering som del 
af en samlet kvalifikation til en inter-
national ITF tennisturnering i Vejle i juli 
-august 2021.

Der er gratis adgang for alle til denne 
unikke mulighed for i Erritsø at opleve 
tennis på et meget højt niveau.

Sæt derfor kryds i kalenderen søndag 
den 27. juni 2021. 

Mere info følger på facebook.

TENNIS FOR ALLE
Har du lyst til at prøve at spille tennis? 
Så mød op på banerme en onsdag aften 
kl 19. Vi står klar med instruktør og ud-
styr hver onsdag, skolens sommerferie 
dog undtaget. 

Vel mødt
Anita

KLUBHUS
Fredag den 23. april blev vores nye klub-
hus så endelig leveret. Fire måneder se-
nere end planlagt.

Det var en kæmpe lettelse for os alle 
at se den nybyggede pavillon placeret 
på byggefeltet. Det var også med stor 
spænding, vi kunne træde indenfor og 
tage det hele i besigtigelse: Entré med 
to toiletter, depotrum, køkken og selve 
det store klublokale. 

Før hele herligheden er klar til brug, er 
der dog lang vej. Blandt andet skal vi 
have klargjort gulv og vægge i depotet, 
bygget baren og bragt al vores rugbykul-
tur med os fra vores gamle klubhus og 
hænge op på vægge og hylder.

Desuden kunne vi endelig gå i gang 
udendørs med udgravning til træterras-
sen, redskabsskuret og områderne på 
de to sider af klubhuset, hvor vi til slut 
skal lægge fliser. Vores arbejdsomme 
projektleder Ole Bang indkaldte i maj 
til tre flerdages workshops, hvor tilslut-
ningen var stor, fremfor alt fra en lang 

række af klubbens oldboys, men også 
yngre klubmedlemmer og flere forældre 
tager aktivt del i arbejdet. Det er meget 
glædeligt. Vi mangler dog stadig at se 
hovedparten af seniorspillerne træde til 
og tage medejerskab af vores nye fysi-
ske rammer for rugbysporten i EGIF.

TRIBUNE og STADIONUR
Vores tribune med plads til 57 sidde-
pladser blev midt i maj leveret i alle sine 
enkeltdele. Samlet vejer den 3 tons. 
Derfor bygges først et solidt funda-
ment, inden vi i sommerens løb samler 
tribunen og efter planen indvier den til 
august. Til den tid har vi også fået opsat 
vores kombinerede stadionur og resul-

RUGBYTENNIS

 Efter pinsen så vores træterrasse 
sådan ud.Udgravning til rottesikringen rundt om kom-

mende træterrasse og skur. 
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tattavle på sin plads ud for vores nye 
klubhus og træterrasse. Vi glæder os 
til at berette mere herom i kommende 
numre af SPORT.

BANER, OMRÅDER og STIER
Vores alt-mulig-mand Thomas ’Liller’ 
Pedersen leder med stor ildhu vores 
klargøring af områderne omkring og 
mellem vores nye rugbybaner. I maj 
lagde vores seje U14-drenge således 
flis ud i læbæltet mellem seniorbanen 
og ungdomsbanerne.

Kommunen såede desuden græs på 
de bare områder, hvor vi i vinterens løb 
havde fjernet stålbander på tre sider af 
den tidligere fodboldbane.

Ifølge aftale med kommunens Vej og 
Park, som vi har et rigtig godt samarbej-
de med, fjernede vi desuden i pinsen 
det gamle, delvist ødelagte trådhegn 
øst for ungdomsbanerne. Det var op-
sat langs træerne og buskene ved stien 
langs jernbanen. Her vil Vej og Park sna-
rest opsætte et nyt hegn.

Ifølge den nye lokalplan skal der desuden 
anlægges en asfalteret og oplyst pas-
sage fra den nævnte sti nord om vores 
redskabsskur. Den skal derved løbe øst-
vest lige nord for læbæltet mellem vores 
ungdomsbaner og seniorbanen. I årevis 
har der her været en passage af fladtrådt 
jord, en natursti. Det bliver en gevinst for 
alle områdets brugere, at denne natursti 
bliver anlagt som en rigtig passage og at 
den bliver farbar i alt slags vejr året rundt. 
På gåben og på cykel.

SENIOR
Sejr i sæsondebut
2. division vest: RC Odense vs. EGIF: 
10 - 39 (5 – 25). 

Points for EGIF: Jens Vissing 14. George 
Melgaard 10. Francisco Nieto Coto, 
Jean Houllier og Thor Stendahl hver 5.

15. maj kunne vi endelig tage hul på 
årets turneringskampe. Det blev en for-
rygende start. Vores førstehold sejrede 
klart i sæsondebuten i 2. division vest 

ude mod Rugby Club Odense. Kampen 
i Holluf Pile blev særdeles velspillet og 
intens. Sejren blev skabt på seks flotte 
og gennemspillede forsøg og et velud-
nyttet straffespark.

Odenseanerne blev fra start sat under 
gevaldigt pres med angreb efter angreb 
bygget op over mange faser. Presset 
gav bonus efter 12 minutter, da vores 
højre wing Francisco Nieto Coto afslut-
tede et pragtangreb ved stærkt presset 
at løbe de sidste 15 meter og kaste sig 
ind i hjemmeholdets scoringsfelt og 
presse bolden i græsset. Syv minut-
ter senere kunne vores venstre wing 
Jens Vissing over næsten en halv ba-
nelængde gøre Francisco kunststykket 
efter. Vissing sidesteppede sig fri af to 
fynske forsvarsspillere og løb yderli-
gere et flot forsøg hjem til os. Trods en 
Odense-reducering efter knap en halv 

time fik Vissing på et straffespark kort 
efter øget vores føring til 15 – 5, inden 
vores gutter igangsatte et nyt stormløb 
mod hjemmeholdets mållinje. Således 
kunne både indercenter Jean Houllier 
og indskiftede George Melgaard score 
for os inden pausen.

Anden halvleg blev en ét langt Odense-
pres, hvor vi ofte forsømte de lette løsnin-
ger. Samtidig begik vi alt for mange straf-
fespark til, at angrebsspillet rigtig kom i 
gang. Således skulle man helt hen til 
kampens sidste 10 minutter, før der igen 
blev scoret. Stik imod spil og chancer ud-
nyttede vores flyhalf Thor Steendahl en 
åbning i hjemmeholdets forsvar og løb 
yderligere 5 points hjem. Fynboerne sva-
rede hurtigt igen, yderst fortjent. I kam-
pens overtid viste EGIF’erne dog klassen 
ved at fastholde bolden og tålmodigt 
bygge et flot angreb op. Thor Steendahl 
blev spillet fri på højre fløj og servede en 
perfekt bold i favnen på George Melga-
ard, som uden problemer kunne sætte 
yderligere 5 points ind på vores del af 
måltavlen. Vissing lukkede kampen med 
endnu et flot spark over det H-formede 
mål til slutresultat 39 – 10 i vores favør.

Hans Nylander Kristensen, 18 år, spiller 
sin første sæson på vores førstehold. 
Med ro, overblik og omtanke gav han i 
Odense alle sine EGIF-medspillere den 
ene gode bold efter den anden at ar-
bejde med. Imponerede indsats af det 
unge talent, som har spillet sig op igen-
nem vores ungdomsårrækker til en fast 
plads i startopstillingen.

RUGBY

GENERALFORSAMLING
I skrivende stund forbereder vi os 
til årets generalforsamling, som vi 
i marts måtte udskyde grundet for-
samlingsloft. Indkaldelsen blev bragt 
i ELBO-BLADET i starten af maj. 

Fredag den 11. juni afholder vi gene-
ralforsamlingen i vores nye klubhus.

U14-drengene spreder flis.

Førsteholdet pressede RC Odense (i rødt) helt i 
bund og sejrede klart.

14 15



Dagens spiller, kåret af begge hold, blev 
fuldt fortjent vores ene flanker, Jamie 
Noguera. Over alt på banen var han en 
trussel mod RC Odense. Navnlig stjal 
Jamie mange indkast og spillede i det 
hele taget med stor energi og omtanke.
Vores cheftræner Dennis Graversen var 
tilfreds med kampens forløb og resul-
tat. Dog bemærkende han overfor spil-
lerne, at man i 1. division ikke slipper så 
godt fra at være presset helt ned bag 
egen 22-meter linje i en halv time, som 
det var tilfældet i anden halvleg. Der er 
stadig meget at arbejde med og ting, 
der skal forbedres.

MODVIND I AALBORG
2. division vest: 
Aalborg RK Lynet vs. EGIF: 19 - 8 (7 – 3). 

Points for EGIF: Jens Vissing 3 (straffe). 
Francisco Nieto Coto 5.

Vores seneste udebanesejr over Aal-
borg RK Lynet ligger fire år tilbage. Og 
heller ikke denne gang lykkedes det os 
at besejre nordjyderne på eget græs.

Pinsesøndag tog vi ellers til Aalborg 
med masser af tro på opgaven. Dels 
var sæsondebuten i Odense forløbet 
så flot, dels er vores hold blevet rigtig 
godt sammenspillet under træningen. 
Endelig er holdånden helt i top, hvor vo-
res spillere støtter og kæmper for hin-
anden. Truppen er endvidere blevet så 
bred, at vi til hver kamp stiller med hele 
6 – 7 reserver. Det giver et væld af takti-

ske muligheder under en kamp, hvilket 
vi ikke har haft i en årrække.

Under opvarmningen i Aalborg blev 
storspillende Jamie Noguera desværre 
skadet. Dennis, vores træner, var der-
for tvunget til en omrokering inden 
kampstart. I silende regn kæmpede gut-
terne en vis legemsdel ud af bukserne.

Efter små tyve minutter var det desuden 
os, der åbnede scoringen. Jens Vissing, 
vores venstre wing, udnyttede flot et 
straffespark. Længe så det ud til at blive 
første halvlegs eneste scoring. Men kort 
inden pausefløjt lykkedes det Aalborg 
RKs forwards at presse sig igennem vo-
res forsvar til kampens første forsøg.

I anden halvleg lavede nordjyderne 
yderligere to scoringer efter samme op-
skrift: Pick & goes de sidste 10 meter. 
Ti sekunder før kampens afslutning blev 
bolden spillet ud til vores højre wing 
Francisco Nieto Coto, som let kunne re-
ducere til kampens slutresultat 19 – 8.

I skrivende stund mangler vi i forårs-
sæsonen at møde Odder RK og Aarhus 
RK, begge på udebane. 

RUGBY

UNGDOM

Fra d 25. maj rykker ungdom over på de 
nye baner på Snaremosevej 67.

Træning hver tirsdag og torsdag 
17.00 til 18.15 

U14
Siden sidst har vi været til Beach rugby 
i Kerteminde hvor U14 deltog. 4 kampe 
blev spillet med 3 sejre og et enkelt ne-
derlag på en scoring. 

Paul Erik

Plads Hold Score Kampe Points

1. Aarhus RK II 81–7 1 5

2. Erritsø GIF 47–29 2 5

3. Aalborg RK 19–8 1 5

4. RC Odense 29–56 2 5

5. Odder RK 24–100 2 0

STILLINGEN I 2. DIVISION VEST
er tæt med hele fire hold på 5 points og 
kun Odder RK uden points. 
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SOMMERAKTIVITETER

Så er vi godt igang med alle sommeraktivi-
teterne. Vi er allerede mange. Det er dejligt 
at se medlemmerne igen, vi har savnet Jer.
Heldigvis er mange, godt halvdelen af det 
sædvanlige medlemstal, mødt trofast op 
indendørs eller ude til aktiviteterne i den 
forgangne sæson. Tak, fordi I har støttet op 
om Aktiv Tirsdag, så håber vi, alle møder 
op igen til ny sæson i september. Det bliver 
godt igen.

De nye og flotte petanquebaner blev ind-
viet på festlig vis, desværre i øsende regn, 
men det afholder ikke seje ”aktivister” fra 
at møde op.  

Cyklerne er også fundet frem, og der er 
krolf, gåture og naturmotion, så flere mu-
ligheder for motion og samvær, det hele 
foregår hver tirsdag kl. 09.30 med start bag 
Erritsø Idrætscenter. 

Nye medlemmer betaler 50 kr. i medlems-
gebyr.  

ARRANGEMENTER

Vi har et udvalg i gang med at arrangere en 
idrætsdag ved Fag og Firma i Hannerup. Vi 
afholder en hyggedag med fællesspisning 
tirsdag den 17 august.  Jubilæet planlæg-
ger vi at afholde i december, så håber vi, alt 
er normalt igen.  Vi skal nok give nærmere 
besked på arrangementerne.

Håber på en god sommer
Vivi og Inger

AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT

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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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


