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Rugby

Erritsø rugby U-14 hold vandt dette års Danmarks mesterskab.
Et stort tillykke med det drenge!



•  Formand for Kultur og Idrætsudvalget  
i Fredericia Kommune

•  Medlem af forretningsudvalget  
i Erritsø Idrætscenter

Erritsø

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

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk
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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

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: Ruthansen@live.dk 
 

Deadline for stof til 
”Sport sept. 2021” er søndag den 17. okt. - 
udkommer 3. nov. 

Foreløbige sidste deadlines 2021 er: 21. nov.

Ret til ændringer forbeholdes

WWW.THANSEN.DK 
KUNDESERVICE 31 31 31 31

AUTORESERVEDELE       AUTOUDSTYR       MOBILTILBEHØR       CYKLER        DÆK OG FÆLGE       SCOOTER       CAMPING      MARINE

MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

alt i 
UDSTYR  
til bilen

CYKLER 
til hele  

familien

Noget for  
hele familien  

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk
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FODBOLD

STØVLESPILLET
Desværre er Benny Mikkelsen gået 
bort, og det har givet lidt udfordringer 
vedr. Fodboldafdelingens Støvlespil.

Det vil fremover være Kurt Madsen og 
Flemming Nielsen, som administrerer 
STØVLEN herunder Støvlespillet. I det 
kommende nummer af Sport kommer 
de manglende trækninger og præmier 
vil derefter blive udbetalt.

KLUB 100
Fodboldafdelingens førstehold består 
primært af unge spillere, men det til 
trods har endnu en nu meldt sin ankomst 
i Klub100. Det drejer sig om Jonas Bo 
Ottesen, som fejrede kamp nr. 100 mod 
FB Fodbold med at score i 3-1 sejren. 

Jonas Bo har indtil nu i sine første 100 
kampe præsteret at score imponerende 

MINDEORD  
OM BENNY MIKKELSEN
Erritsø GIF Fodbold har mistet en 
stærk leder. Benny Mikkelsen del-
tog først som hjælpsom forældre, 
inden han deltog i bestyrelsen i 
1995 til 2007 som kasserer.

Samtidig var han ansvarlig for 
EGIF Støvlen fra 1995 til 2021. 
Siden 2007 var Benny bilagskon-
trollant for regnskabet. I år 2000 
blev Benny Årets Leder i fodbold-
afdelingen. 

I 2021 tildeltes Benny DBU´s 
Sølvnål. Dette blev fejret med an-
dre modtagere. Vi i EGIF vil savne 
Benny i klubben, men samtidig 
går vore tanker til Lena og bør-
nene Thomas og Søren.

Æret være 
Benny Mikkelsens minde!

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

4 5



FODBOLD

 

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  Maj 2021   Juni 2021 
      

SSTTØØVVLLEENN    II       
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 98 Ulla Rasmussen  24 Tove Poulsen 
Kr.  200,00 96 Holger Højmose  75 Jacob Iversen 
Kr.  100,00 15 Bent Brøndum  44 Søren Frank 12 
Kr.  100,00 3 Hanne B. Hansen  73 - 82 
Kr.  100,00 42 -  58 Curt Hoé 
Kr.  100,00 4 Janne Kjær Hansen  69 Jette Madsen 
Kr.  100,00 37 -  65 Sonja Andersen 
            
      
SSTTØØVVLLEENN    IIII       
      Gevinst      
Kr.  300,00 117 -  200 Jacob Iversen 
Kr.  200,00 126 Randi Nielsen  140 Michael Hybel 
Kr.  100,00 106 Torben Johnsen  170 - 
Kr.  100,00 198 Flemming Nielsen  172 Kurt Berdiin 
Kr.  100,00 177 Boye Nielsen  120 Sonja Andersen 
Kr.  100,00 169 -  136 Finn Pedersen 
Kr.  100,00 162 -  190 John Andersen 
       

 
Udtrukket af:   Inge Barrett 
 
           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. 
 
 

70 mål. Vi håber på mange flere kampe 
og mål fra Jonas Bo.

Stort tillykke og velkommen i Klub100

Karsten P.

OLDBOYSs FODBOLD I ERRITSØ 
Trænger kroppen til at blive sat lidt i be-
vægelse igen efter en lang sommerferie?

Hvorfor stoppe med fodbold, bare fordi 
kroppen eller tiden ikke er til fast træning 
og kamp flere gange ugentligt?

Måske lysten stadig er der til at mødes 
med andre og nyde spillet på banen.

Klubbens oldboys er en god flok spillere i 
alderen 32+, som nyder kampene på ba-
nen men også det sociale efterfølgende. 
Der er plads til alle - ligegyldigt niveau. 
Bare lysten til at spille fodbold er til stede. 

Vi spiller året rundt dvs. der er ikke som-
mer- eller feriepause eller lignende. Pt. 
er vi ikke med i nogen turnering - men 
træner kun. Skulle der på et tidspunkt 
være nok spillere med lyst til det, vil vi 
melde et hold til turneringen.

Træning foregår onsdage kl. 18.30-20.00 
samt søndage kl. 10.00-12.00. Mød op 
og se om ikke det er noget for dig.

TALENT TRÆNING
Erritsø fodbold har været flot repræsen-
teret med 2 spillere til DBU U13 talent 
træning i Rødding. Magnus S. Iversen og 
David Busse, var iblandt de 26 spillere, 
der deltog på sæsonen første træning 
fra region 3 og 4. Vi håber at de kommer 
videre i processen. :-)

Gitte S.
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KLUBMESTERSKABER 2021

TENNIS

DØDSFALD OG MINDEORD
Gunnar Ravn er søndag den 5. 
september stille sovet ind omgi-
vet af sin familie. Gunnar blev 87 
år og var i mange år et synligt og 
aktivt fyrtårn i vores klub, EGIF 
Tennis. Han var i 12 år fra 2003 til 
2015 klub-bens formand. Gun-
nar er dermed den formand, der 
indtil videre har haft den funktion i 
længst tid i klubbens historie. 

Gunnar var et engageret for-
enings-menneske både i sit eget 
lange frivillige virke for klub-
ben og ved overdragelsen af 
formands-stafetten til mig - den 
gode klubånd skulle bæres videre. 
Gunnar vil blive savnet og husket 
i klubben som et stærkt led i den 
lange og brede kæde af frivillig-
hed, der fortsat i hans ånd er en 
del af klubbens DNA. Mon ikke 
"Ravnen" fortsat vil følge klubben 
fra sin himmelstjerne. 

Æret være Gunnar's minde

Hans Martin 
på hele klubbens vegne

PADELHAL OG TENNISHAL 
– er nu en realitet i Erritsø i 2022
EGIF Tennis sæson 2021 med et med-
lemstal på 227 - det næstbedste i "ny-
ere" tid kun overgået sidste år.

Den officielt helt store nyhed lige nu er, 
at der nu er underskrevet hovedentre-
prise kontrakt med hovedentreprenø-
ren på Ketchercentret - 2 haller med 4 
indendørs padel baner og 2 indendørs 
tennisbaner som nabo til EGIF Ten-
nis (tidligere rugby baner). Forventet 
driftsklar august 2022.

Det er en stor ting for klubben - og vi 
glæder os til at blive en helårs klub og en 
klub, der sportsligt og foreningsmæssigt 
fremover favner både padel og tennis. 

Fremadrettet bliver klubbens
navn EGIF Tennis & Padel
I bestyrelsen vil vi i løbet af den kommen-
de vintersæson udarbejde en fremadrettet 
ny kontingentstruktur, med det hovedprin-
cip, at medlemmerne kan vælge forskel-
lige kontingent typer: tennis udendørs, 
tennis indendørs og padel indendørs 
samt kombinationer herimellem. 

De medlemmer der fremover ønsker 
alene at spille tennis udendørs, skal na-
turligvis kunne dette til et kontingent på 
niveau med det nuværende. Dertil kom-
mer så de nye muligheder for dem, der 
ønsker det. Alt det kommer vi tilbage til 
og drøfter på generalforsamlingen 2022.

Der bliver i vinteren 2021-22 både padel 
og tennis arrangementer for EGIF Ten-
nis & Padel i Kolding. Samt minitennis i 
Erritsø. Mere herom senere.

Hans Martin, formand
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GYMNASTIK

6. februar 2022:  
Børnefællestræning 
–  en fællestræning for børn fra de for-

skellige foreninger i byen. 

26. marts 2022: Forårsopvisning  
i Erritsø Idrætscenter 
–  den lokale opvisning som afslutning på 

sæsonen for mange af foreningens hold.

OPSTARTSMØDE FOR INSTRUK-
TØRERNE OG FEST
Lørdag den 28. august samledes instruk-
tører og hjælpetrænere for at hilse på 
hinanden efter sommer-ferien og kick-
starte den nye sæson, og det var rart 
at se hinanden igen efter en længere 
pause. Som en del af opstartsmødet fik 
vi besøg af team-building coach, som 
legede med os og præsenterede os for 
en masse gode og  sjove ”ryste-sam-
men” øvelser.

Samme aften blev der holdt afslutnings-
fest for den gamle sæson. Her var in-
struktører og hjælpere fra sidste sæson 
og kommende sæson med påhæng 
invi teret. Også her var der gang i 

lattermusklerne, da der var gang i nogle 
underholdende konkurrencer for både 
gamle og unge.

Det blev en rigtig hyggelig aften med 
dejlig mad og god stemning. Igen i år 
blev det de garvede og modne damer, 
der lukkede og slukkede festen. Det har 
de efterhånden fået patent på.

DGI DRENGE WORKSHOP 
”10.000 drenge på 10 dage”
EGIF gymnastik var onsdag den 18. 
august med til at gennemføre en kam-
pagne for at få flere drenge til gymnastik. 
I et samarbejde mellem gymnastikafde-
lingen, DGI og Erritsø Fællesskole afd. 
Højmosen blev der i skoletiden arrange-
ret workshop for drenge-årgangene fra 
1. op til 6. klasse. DGI kom med nogle 
super spændstige instruktører (fra bl.a. 
Tumblinglandsholdet), som fik engage-
ret en masse drenge. Ud over alle vores 
egne redskaber, så havde de 2 nye sjo-
ve mini airtracks med. Og de var meget 
populære for alle drenge at hoppe rundt 
på. Derfor har vi nu også selv anskaffet 

SÆSONSTARTEN I GYMNASTIK
Sæsonen 2021-2022 i Gymnastikafde-
lingen startede i uge 36, og vi er gene-
relt kommet godt i gang ude på holdene 
efter en længere periode med uønske-
de afbrydelser i de seneste par sæso-
ner. Men nu er der liv i hallerne igen og 
det er dejligt.  Og vores instruktører er 
top motiverede og klar til at tage i mod 
både gamle og nye gymnaster.

Husk at det er ikke for sent at hoppe 
med på et hold – skynd dig blot af sted 
til næste træning, vi har mange gode til-
bud. Program og holdoversigt kan ses 
på vor hjemmeside www.egif-gymna-
stik.dk, hvor du også kan finde beskri-
velser af de mange forskellige hold. Det 
er også her tilmelding skal ske.

Prøv f.eks. Fusions gymnastik onsdage i 
Hal 3, som er et hold med motionsgym-
nastik, håndvægte, elastikker, yoga-
øvelser, leg og som skaber ro i krop & 
sind. Eller prøv kræfter med floorball 
torsdage i Hal 2, hvis du er til fart over 
feltet og sved på panden i denne hockey 
disciplin. Er du bidt af en gal trampolin, 
så er der også et springhold for dig.

For at foretage tilmelding skal du på vor 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk gå 
til siden med Online Tilmelding, klikke på 
det ønskede hold på listen og efterføl-
gende klikke på knappen "Tilmeld". I den 
forbindelse vil vi lige minde dem, der 
endnu ikke har fået tilmeldt sig, om at 
få sig tilmeldt. Det er selvfølgelig i orden 

at prøve holdet et par gange, inden man 
tilmelder sig.

På nogle hold er der maksimum på antal-
let af deltagere, for at sikre udbyttet for 
gymnasterne eller fordi der simpelthen 
ikke er plads til flere. En del af disse hold 
er allerede næsten fyldt, men det er mu-
ligt at tilmelde sig venteliste i stedet. 

KOMMENDE  
GYMNASTIK-ARRANGEMENTER
Udover den daglige træning er vi i fuld 
gang med planlægning og afvikling af 
efterårets arrangementer, som løber af 
stablen den kommende tid, bl.a.:

29.-30. oktober: Natspring 
(gælder tilmeldte på vores hold i alders-
klassen 0.-5. kl.). Fredag aften indtages 
EIC af en stor flok børn der skal lave en 
masse gymnastik, sjov og hygge til sent 
ud på aftenen/natten. Herefter nogle 
timers søvn inden der sluttes af med 
morgenmad.

Springweekend i efteråret 
–  dette er for de ældste af de tilmeldte 

springere, hvor turen går til et spring-
center med overnatning.

5. december: Børnejulefræs 
(gælder tilmeldte på vores hold i alders-
klassen 0.-2. kl.). En søndag eftermid-
dag i EIC for de små gymnaster, med 
gymnastik, fuld fart og julestemning.
Og efter nytår kigger vi bl.a. ind i:
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GYMNASTIK

os sådan et par redskaber til stor glæde 
ude på holdene.

Ideen med disse workshops, som fore-
gik over hele landet i uge 33 og 34, var 
at vise en masse drenge, hvad spring-
gymnastik også kan være. Og samtidig 
inspirere skolens lærere (og gymnastik-
afdelingens instruktører) til, hvad man 
også kan lave i en idrætstime. Kampag-
nen skulle samle 10.000 drenge over 10 
dage. Og i Erritsø bidrog vi i stor stil til at 
nå målet. I løbet af 6 timer var der om-
kring 150 drenge forbi gymnastiksalen 
på Højmosen. Det var en super dag med 
høj aktivitet. Billederne taler for sig selv.

Tak til Erritsø Fællesskole og DGI for 
et super samarbejde med vores lokale 
gymnastikafdeling om denne event.

ÅBENT HUS i EIC
Den 4. september var gymnastikafde-
lingen en del af åbent hus arrangemen-
tet i forbindelse med afslutningen af 
de første til- og ombygninger i Erritsø 
Idrætscenter. Inde i Hal 2 var der mulig-
hed for de ældre at prøve en gang hurtig 
floorball, få en smagsprøve på Svedban-
ken og mærke de udfordrende øvelser i 
Pilates på egen krop.

For de mindre var der fri spring på red-
skaberne eller leg med tøndebånd og 
ærteposer. Vi takker instruktører og de 
fremmødte for en sjov dag og for at 
være med til at fejre centerets nye fa-
ciliteter. Tillykke til EIC fra gymnastikaf-
delingen.

Lars L.

SENIOR PÅ FØRSTEPLADSEN
I september spillede vores førstehold to 
kampe i 2. division vest på vores nye 
rugbystadion, med godt 80 tilskuere 
på lægterne. De fik alle flot rugbyspil at 
se og hvad kan det ikke blive til, når vi 
sidst på sæsonen får sat resultattavlen/
stadionuret op og opsat vores indkøbte 
tribune med 57 siddepladser?

Begge kampe blev vundet med bo-
nuspoint. Det vil sige, at hvert opgør 
blev vundet med mindst tre scoringer 
af den type, hvor bolden lægges død i 
modstandernes scoringsfelt. En vun-
den kamp med bonuspoint giver 5 
points i tabellen. Med andre ord fik vi 
maksimumpoint i september.

Cheftræner Dennis Graversen er til-
freds, men fokuserer i træningen på, 
at vores defensiv bliver styrket. Dennis 
fremhæver desuden, at en række unge 
spillere har bidt sig fast i startopstil-
lingen. For eksempel de to andenræk-
ker Magnus Cooper og Jonathan Bach 
Iversen. Derudover er klyngehalf Hans 
Nylander Kristensen og trekvartbacken 

Mads Larsen virkelig trådt i karakter. 
Fullback Jens Vissing er, ud over at age-
re en sikker sidste skanse, også utrolig 
sikker i sine spark mod mål. 

TAL OG STATISTIK FRA DE TO 
HJEMMESEJRE I SEPTEMBER:

EGIF – Aalborg-Holstebro:  
52 – 7 (31 – 0)
Jens Vissing 17. Jean Houllier 15. Mads 
Larsen 10. Thor Steendahl og Kenneth 
Nielsen hver 5.

EGIF – RC Odense:  
52 – 33 (26 – 12)
Jens Vissing 12. Alec Pedersen og Fran-
cisco Nieto Coto hver 10. Hans Nylander 
Kristensen, Jóhann Sigurðarson, Jonathan 
Bach Iversen og Thor Steendahl hver 5. 
I skrivende stund har Aarhus RK II og 
Aalborg-Holstebro en indbyrdes kamp 
til gode. Kun sejr til Aalborg - Holstebro 
med bonuspoint kan fravriste os den 
foreløbige førsteplads. Dermed er der 
lagt op til en gyser i 2. division vest, 
hvor den samlede vinder skal findes i 
den nuværende top-3.

RUGBY
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Topscorerlisten for EGIF  
pr. 1. oktober 2021
1. Jens Vissing 69 (4t, 20c, 3p)
2. Jean Houllier 35 (7t)
3. George Melgaard 30 (6t)
4. Thor Steendahl 27 (3t, 6c)
5. Francisco Nieto Coto og Alec Pedersen hver 20 (4t)
6. Per Søndergaard og Jonathan Bach Iversen hver 10 (2t)
7.  Jamie Noguera, Andreas Raun, Kenneth Holm, Mads Larsen, Kenneth 

Nielsen, Hans Nylan-der Kristensen og Jóhann Sigurðarson hver 5 (1t)
8. Theis Arvad Meier 2 (1c)

Truppen som slog Aalborg i kampen: EGIF – Aalborg-Holstebro: 52 – 7 (31 – 0)
Jens Vissing 17. Jean Houllier 15. Mads Larsen 10. Thor Steendahl og Kenneth Nielsen hver 5.

Stillingen i 2. division vest pr. 1. oktober 2021
Plads Hold Score Kampe Points
1. EGIF 256 – 100 6 22
2. Aalborg RK - Holstebro RK 184 – 96 5 18
3. Aarhus RK II 184 – 143 5 16
4. RC Odense 171 – 208 6 10
5. Odder RK 72 – 320 6 2

Resterende kampprogram i 2. division vest i efteråret 2021
Lør. 2. okt.  EGIF – Odder RK
Lør. 23. okt. EGIF – Aarhus RK II

I skrivende stund er ingen af de tre 
EGIF’ere blevet indkaldt til landsholdet. 
Men deltagelsen i landsholdssamlin-
gen, der foregik i Roskilde, gav stort 
udbytte til dem alle tre.

Pokalturnering 2021/2022
Vi er tilmeldt Dansk Rugby Unions po-
kalturnering 2021/2022. Første runde 
af pokalen afvikles i sidste weekend af 
oktober eller første weekend i novem-
ber. Vi ser frem til at berette om det i et 
senere nummer af SPORT.

PRIS OG HÆDER  
TIL PROJEKTLEDER
I sin egenskab af projektleder på vores 
nye baner og nyt klubhus havde vi fra 
bestyrelsens side indstillet Ole Bang 
for sit store, langvarige og utrættelige 

arbejde. Ole vandt fuldt fortjent i kate-
gorien 'Årets Skæve Vinkel'. Det skete 
under prisuddelingen i forbindelse med 
Folkeoplysningsrådets nytårskur. 

Der var desuden fortjente blomster 
til Oles kone, Vibeke. En meget vigtig 
markering af de mange frivilliges bedre 
halvdel, som giver afkald på hjemme-
fronten, når frivillige lægger arbejds-
timer i foreningerne.

Siden sidste efterår har ca. halvdelen af 
vores godt 180 medlemmer af EGIF Rug-
by deltaget i arbejdet med at skabe vores 
nye, flotte rammer for rugby i vores by. 
Ingen har dog knoklet mere end Ole.

Som mange vil vide, er Ole selv tidli-
gere rugbyspiller i vores klub, på Dan-

Tre EGIF’ere  
deltog i landsholdstræning
Træningen foregik med henblik på 
Danmarks kommende opgør i Rugby 
Europe Conference 2 North. Der skal 
Danmark spille hjemme mod Moldova 
og ude mod Norge. De tre spillere er 
Thor Steendahl, Jonathan Bach Iversen og 
Theis Arvad Meier. Thor Steendahl, 28 år, 
er en fremtrædende spiller for EGIF. 

Jonathan Bach Iversen spiller normalt an-
denrække i vores klynge. 

Modsat sine to holdkammerater har Theis 
Arvad Meier, også 20 år, allerede spil-
let rugby for Danmark. Det gjorde han, 
da han for to sæsoner siden spillede på 
Danmarks U19-landshold. Siden har Theis 
Arvad klaret overgangen fra ungdoms-
spiller til voksenrækkerne med bravur.
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marks ungdomslandshold og sågar på 
Danmarks herrelandshold. Han er også 
tidligere træner i vores klub og tidligere 
bestyrelsesmedlem. Mange kender 
også Ole som en fremragende organi-
sator. Mange uforglemmelige rugbytu-
re til udlandet er kommet i stand efter 
Oles smittende engagement. 

KÆMPESTOR tak til dig, Ole. Du har 
koordineret det hele fornemt og fået 
det til at hænge sammen! Endnu en-
gang tillykke med prisen.

UNGDOM 
RUGBY SKAL VÆRE MERE SYNLIG
Erritsø rugby U-14 hold vandt dette års 
Danmarks mesterskab. Et stort tillykke 
med det drenge. I denne måned mødte 
de samme drenge et hold fra SCT. Pauli, 
Tyskland. Hele arrangementet mellem 

de to klubber var at spille rugby, hygge 
og nyde hinandens selskab. Velkomst, 
afhentning på banegården, fælles spis-
ning, fælles hygge, en tur i svømme hal-
len, nye holdkammerater, rugbykampe 
og til sidst afrejse.

RUGBY ÅNDEN 
På grund af Corona situationen i Tyskland 
var holdet fra Sct. Pauli lige blevet klar til 
at spille kontaktsport. Det kom tydelige 
frem i den første kamp mod drengene 
fra Erritsø. Situationen og holdningen til 
kampen næste dag var helt anderledes. 
Her blev alle spillere blandet på to hold 
og så blev der spillet rugby, trods sprog-
situationen til sidekammeraten og den 
position på banen disse spillere fik. Lige 
noget i rugby ånden. Spillerne har nydt 
at kunne spille rugby igen på trods disse 
svære og uvante forhold.

Tilbage til U-14 drengene
Ja det var utrolig dejligt at vinde et Dan-
marksmesterskab. Det er tydeligt at 
holdet har nydt at komme i nye omgivel-
ser med nye baner og klubhus. Det er 
som om hele holdet er vokset sammen 
indenfor det sidste halve år. 

Tilbage til det traditionelle emne. Der lig-
ger nogle udfordringer for holdet næste år. 

Erritsø vil søge at finde gode hold i områ-
det syd og øst for Danmark, enten i Tysk-
land eller Sverige. Holdet kan glæde sig til 
en tur til rugbysportens hjem land, nemlig 
England næste år forhåbentligt. Holdet har 
holdt sammen siden de var 8 år.

Synlig Rugby
Her i efteråret vil et projekt kaldet: ”bland 
selv idræt” køre af stablen. Det berører 
5 skoler i kommunen, som får besøg af 
medlemmer af Erritsø rugby. Der er store 
forhåbninger til at vise rugby og gøre den 
mere synlig, idet børnene må komme ud 
til os og vores nye baner og træne sam-
men med os i 6 uger.  Synlighed, synlig-
hed og genkendelighed er bedre end en 
enkelt idræts time.

Paul Erik

Følg med på vores hjemmeside 
www.erritsoerugby.dk
Facebookside: EGIFRUGBY 
Facebookgruppe: egifrugby.

RUGBY

Ole Bang foran det, som siden er blevet til vores flotte rugbystadion. 
Fotoet er fra juleferien 2020, hvor arbejdet begyndte at tage form.

SJOV LØRDAG
Efter en lang Coronapause er vi nu igen begyndt at afholde Sjov Lørdag
I bedes derfor allerede nu sætte et stort X i kalenderen ved Lørdag den 4. 
decem ber kl. 18.30 – 21.30, hvor vi igen vil lave mange sjove aktiviteter i Erritsø 
Idrætscenter.

Vi vil fortælle mere om det i næste nummer af SPORT.
Kurt H.
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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
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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

SÆSONSTART
Aktiv Tirsdag er kommet godt i gang 
med den nye sæson. Vi har fået en del 
nye medlemmer og heldigvis et gensyn 
med mange af de tidligere medlemmer, 
så vi er fortrøstningsfulde. 

Det ser også ud til at fungere med po-
letterne, de er blevet taget godt imod. 
En del af medlemmerne har valgt at 
fortsætte udendørs, så længe vejret er 
til det, men der er fyldt godt op i hal-
lerne. Der er mulighed for at få en prø-
vetime, så mød endelig op.

SPIS SAMMEN
Vi starter op med ”spis sammen” igen, 
første gang i september og ellers den 
sidste tirsdag i hver måned.

25 ÅRS JUBILÆUM
Ellers er vi ved at forberede vores 25 
(26) års jubilæum, som bliver afholdt 
tirsdag d. 14. december, sammen med 
vores juleafslutning.

SAMARBEJDE  
MED SOSU-SKOLEN
I begyndelsen af oktober får vi besøg 
af Sosu-skolens tosprogede elever. Det 
ser vi frem til med glæde. Vi skal senere 
ud på skolen for at genbesøge eleverne. 
Vi har tidligere haft det samarbejde til 
stor glæde for alle, heldigvis er der igen 
ressourcer til arrangementet. 

TUR TIL SYDHAVSØERNE
Vi havde en dejlig tur til Sydhavsøerne 
lige før sæsonstart. Der var mange gode 

oplevelser og et godt sammenhold. Det 
er altid en sjov og god måde at rejse 
på, og det er rart at rejse sammen med 
glade mennesker, man kender.

Vivi og Inger

AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT
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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


