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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

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 apr/maj 2022” er 
søndag den 24. april   
– udkommer 11. maj.

Øvrige deadlines for 1. halvår 2022 er:  
18. maj.

Ret til ændringer forbeholdes.
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EGIF AKTIVE SENIORER

OPRETTELSE AF NY AFDELING
Der er sket en del siden sidste artikel.  Vi 
har haft stiftende generalforsamling da 
Aktiv Tirsdag seniorsport nu skal være 
en selvstændig afdeling under EGIF. 
Bemærk venligst det nye navn - EGIF 
Aktive Seniorer

Inger og Vivi har ledet afdelingen i 26 år 
og synes nu, der skulle ske en fornyelse 
for de godt 220 medlemmer.

Der var mødt omkring 100 medlemmer. 
Tak for det. Kurt Hansen fra Hovedbe-
styrelsen ledede mødet.

BESTYRELSE
Der blev valgt bestyrelse, som følger: 
Lis Pimenta, Ulla Nielsen, Helle Dam, 
Inger Nissen, Vivi Jensen, Birthe Jen-
sen, Janni Melgaard og Jytte Støtterup 
(suppleant). 

Bilagskontrollanter er: Torben Nielsen 
og Claude Engmark.

Den 22. marts var der konstituerende 
bestyrelsesmøde, og resultatet blev: 

Lis Pimenta – formand. 
Helle Dam – kasserer  
Ulla Nielsen næstformand.  
Der blev ”delt” opgaver til de resteren-
de bestyrelsesmedlemmer. 

Så nu kan vi starte på en ny begyndelse.

JUBILÆUMSFEST
Der er Forsinket jubilæum den 29. marts 
(grundet corona 3. udsættelse).  Herom 
i næste nummer af SPORT.

SÆSONAFSLUTNING
Den 26. april har vi afslutning på sæso-
nen. Indbydelse er delt ud. 

Den 5. maj er der som sædvanig ud-
flugt for medlemmerne. Indbydelse er 
uddelt. Meld jer til hos Vivi.

REJSE
Inger og Vivi arbejder på en rejse til 
Djursland den 24. 26 august. Indbydel-
se til denne tur udkommer senere.

Med hensyn til nye tiltag m.m. kommer 
det på facebook og hjemmesiden, såle-
des at forhåbentlig alle bliver orienteret.

SOMMERAKTIVITETER
DEN 10. MAJ STARTER NEDEN-
NÆVNTE AKTIVITETER PÅ BANER-
NE BAG VED HALLEN KL. 9,30.  
NATURFITNESS, KROLF, GÅTUR, CYKELTUR 
OG PETANQUE. 
Vi ses.

På vegne af EGIF Aktive Seniorer
Vivi.

4



Fredericia Mægleren 
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler 

 
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk 

Fredericia Mægleren 
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler 

 
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk 

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
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

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
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

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@viuff-bilde.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

Fredericia Mægleren 
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler 

 
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk 

5



FODBOLD

GENERALFORSAMLING 
Fodboldafdelingen har afholdt den år-
lige Generalforsamling. Fremmødet var 
desværre ikke helt som ønsket, men de 
fremmødte havde en god og hyggelig 
aften.

Årets gang blev gennemgået i forman-
dens beretning med følgende hoved-
punkter:
-   Corona gav udfordringer i året med 

blandt andet senere opstart, restrik-
tioner og en del ekstra arbejde.

-   EGIF Cup og Føtex Cup aflyst i 2021 
grundet Corona.

-   Nyt klubhus ved kunstgræsbanen 
har krævet en del ressourcer – stor 
tak til hjælpere og ansvarlige herfor.

-   Fodboldskolen igen i år et højde-
punkt. Stor succes med mange spil-
lere og trænere, som havde en god 
uge sammen.

-   Frivillige trænere/ledere er stadig 
en mangelvare. Der er brug for flere 
hænder til at løfte i samlet flok.

-   På fodboldbanerne er der generel 
succes og masser af gode oplevel-
ser.

-  I 2021 fik tidligere pige-spiller i EGIF 
Cecilie Fløe debut på kvindelands-
holdet

ÅRETS LEDER
Årets leder i EGIF Fodbold blev uddelt 
til John Vangsgaard for hans store arbej-
de gennem årene i primært ungdomsaf-
delingen og ikke mindst som holdleder/
målmandstræner/alt-mulig-mand 
for klubbens førstehold.

En stor tak til John Vangsgaard for ind-
satsen og et kæmpe tillykke til John 
Vangsgaard med den fortjente hæder.

TAK
I forbindelse med generalforsamlingen 
takkede bestyrelsen Kurt Madsen for 
hans store arbejde med Støvlespillet, 
som har været med til at støtte børne 
og ungdomsfodbolden i EGIF siden 
1971.

FORNEM HÆDER
I forbindelse med generalforsamlingen 
blev to af klubbens ledere gennem 
mange år fortjent hædret. 

Finn Pedersen og Karsten Pedersen fik 
tildelt DBU’s sølvnål. Denne kan tildeles 
ulønnede trænere/ledere, som har gjort 
sig særligt fortjent til det gennem arbej-
de for fodbolden i en klub under DBU i 
minimum 25 år.
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FODBOLD

Finn startede som træner i 1996 og har 
primært været træner/leder omkring 
klubbens børne- og ungdomsafdeling 
og i 1999 var han primus motor om-
kring klubbens Barn-voksen koncept og 
ad den vej har han været medvirkende 
til at mange unge spillere er startet i 
klubben i en tidlig alder. Ydermere har 
Finn gennem mange år været en aktiv 
del af bestyrelsen, Børne og ungdoms-
udvalget og ikke mindst fungeret som 
stævne arrangør af blandt andet Fætter 
BR Cup og EGIF Cup. Siden 2016 har 
Finn været DBU Ambassadør og været 
med i region 3's børne- og vinterudvalg.

Karsten Pedersen startede ligeledes 
som træner i 1996 i fodboldklubben og 
har gennem årene primært fungeret 

som træner for ældste ungdom samt 
senior. Siden 2009 har Karsten været 
en aktiv del af klubbens bestyrelse og 
herunder fungeret som blandt andet 
seniorformand samt en række andre 
udvalg.

Fra klubbens side skal lyde et stort til-
lykke til Finn og Karsten med den for-
tjente hæder.

Karsten P.

HOVEDBESTYRELSEN

LEDERPRIS
Årets lederpris 2022, skænket af Flem-
ming Fænø, blev på Hovedgeneralfor-
samlingen overrakt til Bjarne Axelsen 
t.v. af hovedformand Torben Krogh t. h.

I indstillingen fra tennis skriver formand 
Hans Martin:

Årets idrætsleder i Erritsø
Kasserer Bjarne Axelsen fra Tennis ind-
stilles. 
Begrundelse: Bjarne har i sit 6-årige 
virke som kasserer, web/social media-
ansvarlig, medlemsadministrator, in-
formationsansvarlig, event-koordinator, 
grillmester, banehjælper, sponsoransvar-
lig, formands-support og alt-mulig-mand 
blæksprutte været en markant betyden-
de kraft i klubbens fremgang mht. aktivi-
teter, medlemstal og økonomi. 
Et lysende eksempel på favnende frivil-
lighed.

Kurt H.
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GYMNASTIK

FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 26. marts 2022 var en dag, 
som vi i gymnastikforeningen havde set 
frem til rigtigt længe. Det er 3 år siden, 
at vi sidst har kunnet afvikle årets høj-
depunkt i Gymnastikafdelingen - forårs-
opvisningen som afslutning på vinter-
sæsonen.

Det var dejligt at se en fyldt hal igen og 
tusind tak for den store opbakning til 
alle tilskuere, instruktører og hjælpere 
og ikke mindst gymnasterne, som gjor-
de det til en fantastisk dag.

Opvisningsprogrammet bestod i år af 
12 forskellige hold, som således også 

viste den store alsidighed i gymnastik-
ken - en skøn blanding af børn, unge 
og seniorer – turbo, fræs, leg, rytme, 
spring og line dance. Hertil kommer 
13 andre forskellige hold i gymnastikaf-
delingen, som ikke er opvisningshold, 
men hvor mange var med på lægterne 
og klappede af gymnasterne på gulvet.

Dagen startede med festlig indmarch kl 
14. Første hold på gulvet var gæstehold 
fra Ringe Efterskole med over 140 ele-
ver, som gav en forrygende flot opvis-
ning. Herefter det store forældre/barn 
hold, der traditionen tro havde gang i 
alle redskaber. De blev efterfulgt af Line 
dance’erne med støvler og cowboyhat 
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GYMNASTIK

og senere flere børne- og juniorhold, 
som viste hvad de havde trænet gen-
nem vintersæsonen. Halvvejs i pro-
grammet fik vi en flot opvisning af 10-
14SYD holdet fra DGI Sydøstjylland.

Undervejs sørgede en flok seje red-
skabsslæbere for, at de forskellige re-
kvisitter kom godt ind og ud af gulvet.

Senere på eftermiddagen kom instruk-
tørholdet på gulvet, hvor Alberte Rose 
og Jacob Lærkedahl havde stået for at 
samle instruktører og hjælpere til en 
festlig gang gymnastik.

Dagen blev afsluttet på festligste og 
flotteste vis med opvisning af Balle Mu-
sik- & Idrætsefterskole med over 185 
elever, som lavede et flot punktum på 
en virkelig dejlig gymnastikdag i Erritsø.

I løbet af dagen har der været næsten 
600 betalende tilskuere, udover de 
mange gymnaster og børn under 17 år, 
som havde gratis entre.
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GYMNASTIK

AFSLUTNINGSFEST FOR INSTRUK-
TØRER OG HJÆLPERE
Vintersæsonen og den flotte opvis-
ningsdag skulle jo selvfølgelig lukkes af 
med en velfortjent fest for instruktører 
og hjælpere med påhæng. 

Opvisningen var slut kl. 17:30, og efter 
lynhurtig oprydning af borde og stole i hal-
len, returnering af gymnastikredskaber til 
hal 3, Højmosen og Fredericia Idrætscen-
ter samt et forfriskende bad, så var vi klar 
til fest kl. 19:00, hvor vi blev forkælet med 
dejlig mad fra Sanne i cafeteriet. 

Det var en rigtig hyggelig aften med 
festlig stemning blandt unge og ældre, 
og hvor Hr. Jensen traditionen tro lok-
kede os ud i sjove selskabslege og kon-
kurrencer i hal 3.

Efter dette punktum på vintersæsonen 
er vi nu i fuld gang med planlægnin-
gen af næste sæsons gymnastiktilbud.  
Inden da kan du hoppe på et af vores 
sommergymnastik hold – se program 
her i bladet.

 
SOMMERGYMNASTIK 
Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontingent 
Line Dance Mandag kl. 18.30-

20.00,  
EIC hal3 

Mette V, 
Anette,  

4/4-20/6 
Uge 14-25, ekskl. 
16,23 

300,- 

Herreholdet Tirsdag kl. 19.00-
20.00, 
Højmosen 

Arne 5/4-7/6 
Uge 14-23 

250,- 

Fusions 
gymnastik 

Onsdag kl. 16.30-
18.00,  
EIC hal 3 

Mette B 6/4-8/6 
Uge 14-23 

300,- 

Yoga 
(max 28) 

Onsdag kl. 18.00-
19.00,  
EIC hal 3 

Lene 6/4-8/6 
Uge 14-23 

250,- 

Yoga for mænd 
(max 28) 

Onsdag kl. 19.00-
20.00,  
EIC hal 3 

Lene 6/4-8/6 
Uge 14-23 

250,- 

Floorball  Torsdag  kl. 20.00-
21.30,  
EIC hal 2 

Thomas 7/4-9/6 
Uge 14-23, ekskl. 
15,21 

300,- 

Yoga 
(max 20) 

Torsdag fra kl. 15-16, 
EIC hal 3 

Lotte N 7/4-23/6 
Uge 14-25, ekskl. 
15,21 

250,- 

Svedbanken Torsdag kl. 19.00-
20.00,  
EIC hal 3 

Lars J 31/3-19/5 
Uge 13-20, ekskl. 15 

175,- 

Bemærk forskellige start/slutdatoer og uger uden træning pga helligdage. 
Tilmelding via vores on-line system på www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere. 
 

Lars L. 

Bemærk forskellige start/slutdatoer og uger uden træning pga helligdage. Tilmelding via vo-
res online system på www.egif-gymnastik.dk hvor du også kan læse mere.

Lars L.
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HÅNDBOLD

DAME SENIOR REDDET PÅ MÅL-
STREGEN AF LOKAL SPONSOR 
ESTATE VED PETER MØLLER
I fredags d. 25-3-22 var 15 friske Dame 
Senior og trænere fra Erritsø håndbold 
igang med den sidste planlægning til 
om lørdagen, hvor de havde valgt, at 
trække i arbejdstøjet for at tjene til hol-
det via et socialt arrangement, hvor de 
manglede arbejdskraft til bar, gardero-
be, rengøring m.m. Dog skulle det vise 
sig, at de i sidste time blev brændt godt 
og grundig af og stod derved pludselig 
med et økonomisk “hul” på hele 10.500 
kr., som de var blevet lovet at tjene ved 
at møde talstærkt op. 

Historien ender heldigvis godt og lad 
os derfor rette blikket mod en helt igen-
nem unik og fantastisk lokal sponsor 
nemlig ESTATE VED PETER MØLLER. 
Der skulle ikke mere end et opkald og 
historien til fra en fortvivlet og skuffet 
spiller - Tanja Møllebæk Knudsen før 
Peter valgte, at gå ind og dække det 
økonomiske “hul” og den udfordring 
det havde givet Dame Senior. Det gør 
at de nu har luft i økonomien til nye 
bolde, harpiks, udebane spillersæt, hvor 

ESTATE logoet selvfølgelig er selvskre-
vet samt finansiering til kampe/sociale 
arrangementer. Tanja Møllebæk Knud-
sen siger på vegne af Dame Senior: “Vi 
er oprigtig taknemmelig og beæret over 
at Peter fra Estate handlede som han 
gjorde. Det tager vi ikke for givet, også 
derfor denne historie fortjener dagens 
lys. Igen, vi har kun positivt at tilføje 
omkring Estate og det engagement de 
ligger i det lokale miljø omkring Erritsø 
håndboldforening. Vi blev reddet på 
målstregen kan man vist godt sige”.

HÅNDBOLDFESTEN BØD PÅ 
FANTASTISK OPBAKNING TIL 
DAME SENIOR
Erritsø Bestyrelse og Dame senior siger 
TUSIND TAK for en fed håndboldfest, 
som ikke havde været muligt uden alle 
jer som valgte at tage i Erritsø hallen 
tirsdag d. 15-3-22 og gav en helt fanta-
stisk opbakning samt god stemning un-
der hele pokalkampen. Erritsø’s Damer 
gav den alt de kunne og scorede hele 
10 mål mod SønderjyskE’s divisions da-
mer, som netop er rykket op i håndbold 
ligaen. SønderjyskE’s vinder 43-10 over 
Damerne, men til trods for det var hu-
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HÅNDBOLD

møret højt og der blev solgt lodder med 
fede præmier til, popcorn samt fadøl og 
det virkede til alle hyggede sig. 

Sønderjyske var med på håndboldfest-
lighederne og bakkede op omkring ind-
løb samt billede efter kampen og Erritsø 
takkede for besøget. 

GENERALFORSAMLINGEN 
VEL AFHOLDT
Erritsø Bestyrelse fik afholdt deres årli-
ge generalforsamling mandag d. 7-3-22. 
Bestyrelsen består nu af:
- Jacob Falkenby 
- Annabeth H. Petersen 
- Tanja Møllebæk Knudsen 
- Christina Wøbbe Christensen 
- Anja Langberg Ovesen 
- Karina Voss Jensen 
- Line Eva Weindel Petersen

Der var desværre ikke nogle deltagere 
udefra. Bestyrelsen vil derfor næste 
gang forsøge, at tænke i andre baner 
når næste generalforsamling skal plan-
lægges.

NYE ÅRGANGE BETYDER NYE 
TRÆNINGSTIDER 
Bestyrelsen arbejder på at få puslespil-
let til at gå op med de nye årgange i 
henhold til både træningstider, trænere 
og hjælpere. Det er fantastisk at Erritsø 
håndbold mærke lidt tilgang til klubben, 
hvilket bevirker, at vi skal søge om no-
get mere haltid til den næste sæson. 

Info omkring eventuelt nye årgange og 
træningstider i sommerperioden april-
juni vil findes på vores Facebook gruppe 
samt i de respektive håndbold grupper. 
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HÅNDBOLD

TURNERINGEN LAKKER MOD ENDEN 
Der skal som altid først og fremmest 
lyde en stor tak til spillere, forældre 
samt trænere og hjælpere, der år efter 
år sikre at håndbolden lever i Erritsø. 
Igen i år ser det rent sportsligt også 
ganske fint ud: 

U-11 piger: U-12 pigerne har spillet med 
et hold i a-rækken og et hold c-rækken 
i denne sæson. De har på begge hold 
spillet en flot turnering. 

U-11 drenge: Det samme gælder vores 
to U-11 drengehold.

U-13 piger: U-13 pigerne har spillet i a-
rækken i denne sæson, og ligger til at 
slutte af på en flot 2. plads. 

U-15 piger: Vores U-15 pigehold har 
gennem sæsonen fungeret som et fæl-
leshold med Treldes U-15 piger, og de 
er sluttet af med en rigtig flot 2. plads 
i a-rækken.

Dame Senior: Damerne løber med sej-
ren i Serie 3 og ender på en flot 1. plads 
og ligger derfor til oprykning til serie 2. 

Serie 1 damer: ligger lige nu på en flot 1. 
plads og skal med de sidste kampe for-
søge, at holde pladsen, da de så skal ud 
og spille om at rykke op i Jyllandsserien. 

Vi er meget stolte af alle vores hold og 
alle spillerne! Erritsø er en breddeklub, 
hvor der er plads til alle. Husk at der 
altid er plads til en spiller eller et hold 
mere, så sidder du derhjemme og tæn-
ker: Skulle jeg prøve det der håndbold i 
Erritsø? Så er svaret ja! Kig op til som-
mertræning, hvis du ikke kan vente til 
næste sæson!

HÅNDBOLDENS DAG I OKTOBER
Bestyrelsen arbejder på at Erritsø hånd-
bold igen i år kan afholde Håndboldens 
dag. Så sæt derfor et stort kryds i kalen-
deren lørdag d. 1. oktober i tidsrummet 
kl. 9-?. 

Nærmere info kommer løbende, følg 
med på Erritsø håndbolds facebook 
gruppe. 

På vegne af Erritsø 
håndbold bestyrelse: Tanja

13



RUGBY

SENIOR
U19-LANDSHOLDSAMLING I 
ERRITSØ

I første weekend af marts var brutto-
truppen til U19-landsholdet samlet til 
fællestræning. Det foregik her i Erritsø, 
hvor vi lagde klubhus til. Træningssam-
lingen udgjorde en del af forberedelser-
ne til U19-landsholdets landskamp ude 
mod Sverige.

De unge rugbyspillere kom fra klubber 
i Jylland, på Fyn og Sjælland, samt fra 
Hovedstaden. De blev budt velkommen 
af de to U19-landstrænere og en fysisk 
træner. Både om lørdagen og søndagen 
trænede bruttotruppen under kyndig le-
delse. 

Fra EGIF deltog August Bostedt Seve-
rinsen. Den 18-årige trekvartback, der 
er fast mand på vores førstehold, siger 
selv om sin anden deltagelse i en U19-
landsholdstræning:

”Man får helt klart knyttet nogle 
gode venskaber under landsholds-
samlingerne.”

August har fået sin rugbyopdragelse i 
Erritsø. Han er et af flere eksempler på, 
at rugbysporten er begyndt at gå i arv i 
EGIF. August er nemlig søn af Thomas 
’Liller’ Pedersen. På spørgsmålet om, 
hvorvidt August når at blive for gammel 
til U19-landsholdet, når han i løbet af 
marts fylder 19 år, svarer han:

”Ja, det bliver jeg desværre. Men 
så er det godt, at der også er et 
Sevens-landshold. Det kræver så 
bare, at jeg bliver udtaget. Men 
der kommer nogle flere samlinger 
senere på året.”

Sevens er den variant af rugby, hvor 
der kun er syv spillere på hvert hold og 
kampene varer 2 x 7 minutter. Sevens 
spilles på en normal rugbybane og har 
siden 2016 været olympisk sportsgren. 
Danmarks U19 Sevens landshold er, 
lige som 15-mands landsholdet, inde i 
en udviklingsfase.

Endnu en Erritsø-spiller, Marcus Tour-
nadre Jørgensen, der fyldte 18 år i 
starten af marts, skulle have deltaget 
i U19-fællestræningen. Men på grund 
af sygdom måtte han desværre melde 
afbud.

NYE SPONSORSAMARBEJDER
Lørdag den 12. marts blev vores rugby-
afdeling begavet hele to gange. Først 
overrakte Spar Nords Fredericias direk-
tør, Torben Ploug, en check på 12.000 
kroner. Beløbet havde vi allerede an-
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vendt til indkøb af spillertøj til vores re-
gerende U14-Danmarksmestre.  

I sæsonen 2022, som starter efter på-
ske, skal vores unge rugbyspillere kæm-
pe i den landsdækkende U16-række, 
hvor de er rykket op.

Samme lørdag overrakte sagsbehand-
ler fra den lokale afdeling af 3F, Lars 
Normann Blunck, en check på 20.000 
kroner. Modtager af dette sponsorat var 
vores førsteholdstrup. Beløbet var tidli-
gere i år blevet anvendt til anskaffelse af 
hoodies og polotrøjer. Dette sponsortøj 
trak førsteholdsspillerne i, før der blev 
taget billeder. Ved overrækkelsen sagde 
Lars Bluck blandt andet:

”Det er en fornøjelse for os at 
indgå en sponsoraftale med EGIF 
Rugby. Dette er en klub med 
mange gode værdier, såsom frivil-
lighed, fællesskab og sammen-
hold, alle sammen værdier som 
er meget lig med de værdier, som 
3F Fredericia også har og kæmper 
for.”

Næstformand og ungdomsansvarlig i 
Erritsø GIF Rugby, Jan 'Bubsi' Nielsen, 
sagde blandt andet i sit svar: ”Vi er me-

get taknemlige for sponsoraterne fra 
Spar Nord og 3F Fredericia og ser frem 
til samarbejdet med dem begge.”

Bestyrelse konstitueret efter 
generalforsamling
Fredag den 25. marts afviklede vi ge-
neralforsamling. Fremmødet fra vores 
medlemmers side var behersket. Det 
samme var debatten. Vores tidligere 
EGIF-formand og EGIF-æresmedlem 
Lars Bøgebjerg foretog en glimrende 
varetagelse af hvervet som dirigent og 
ordstyrer.

Tidligt på foråret var Steen Kristensen 
udtrådt af vores bestyrelse. Det med-
førte, at Helle Ullerup på generalforsam-
lingen blev valgt til den ledig plads. Vel-
kommen tilbage i bestyrelsen til Helle, 
og stor tak til Steen for en solid indsats 
igennem tre år som senioransvarlig og 
medlem af vores bestyrelse.

Bestyrelsen består nu af Kurt Due Pe-
tersen (sekretær), Niels Hejslet (kas-
serer), Jan ’Bubsi’ Nielsen (næstfor-
mand og ungdomsansvarlig), Fie Bøgh 
(senioransvarlig, mænd og kvinder), 
Helle Ullerup (senioransvarlig, mænd 
og kvinder), Anne Kirstine Holm Søren-
sen (suppleant) og Allan Pertti Frandsen 
(formand). Fie og Helle deler dermed 
ansvaret som senioransvarlig for mænd 
og kvinder.

Som bestyrelse glæder vi os til at ud-
vikle og tjene vores rugbyklub og vores 
godt 180 medlemmer.
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ÅRETS SKULDERKLAP
Årets skulderklap, vores kammerat-
skabspris, blev indstiftet 2001. Lørdag 
den 26. marts blev den således uddelt 
for 21. gang. Prisen består af et krus 
med navn og titel indgraveret.

Årets skulderklap 2021 gik til et men-
neske, som altid er klar til at give en 
hjælpende hånd, samtidig med, at 
vedkommende er fast mand på vores 
førstehold. Det vil sige, han deltager i 
alle træninger og spiller alle kampe og 
samtidig løser en række praktiske opga-
ver, hvor han kan byde ind. Det var en 
kæmpe fornøjelse – på klubbens vegne 
- at overrække Nikolaj ’Brumbas’ Lyk-
kegaard kruset som ”Årets Skulderklap 
2021”. Endnu engang tillykke, Brumbas!

Fratrædende cheftræner hyldet
Samme lørdag stod vores cheftræner 
gennem de sidste tre år, Dennis Graver-
sen, for sidste gang i spidsen for vores 
førstehold. Så da årets første trænings-
kamp, hjemme mod DTU Exiles, var 
forbi, blev Dennis fortjent hyldet.
Siden sin tiltræden i 2019 har den me-
get kompetente Dennis sat sit positive 

præg på den måde, vores førstehold 
tænker og spiller rugby på. Seniortrup-
pen er desuden vokset markant i hans 
tid som træner. Den succes skyldes ho-
vedsageligt, at vi i Dennis har haft en 
dygtig træner, som motiverede og som 
byggede op. 

Vi takker Dennis for de markante for-
bedringer, han gennemførte i sine tre 
sæsoner som vores cheftræner. Udvik-
ling på alle planer stod for. Menneske-
ligt som sportsligt. Heldigvis vil vi frem-
over se Dennis igen, i hans egenskab af 
rugbydommer.

Dennis’ afløser, Steve Atkins, tiltræder 
den 20. april 2022. På en 3-årig aftale.

UNGDOM
Drengene fra Erritsø U16 rugby som 
vandt DM sidste år fik en Trænings 
dragt hver fra Spar Nord. 

Hermed er de klædt på til de ungdoms 
rugby stævne under Dansk Rugby Uni-
on som afholdes i år.

RUGBY
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Det første stævne er hos Speed på 
Amager lørdag den 23. april.
Vores piger deltager også til ovennævn-
te stævne som U14 spillere. De er også 
klædt på med træningsdragt fra Spar 
Nord.

Tac Rugby:
Fra tirsdag den 16. april kl. 17 til 18.15 
starter ungdomsafdelingen et U8 hold 
op. 

Tac Rugby er for drenge og piger. Den 
er uden nogen form for fysik kontakt 
men en masse lege med en rugby bold 
hovedsagelig med hænder. Alle er vel-
kommen på Snaremosevej 27. 

Paul Erik

RUGBY

EGIF TENNIS & PADEL

FRA GENERALFORSEMLINGEN
Uddrag af formandens beretning: 
I et samlet blik tilbage over perioden 
2014-2022 vil jeg fremhæve følgende i 
klubbens udvikling:
•  Medlemstallet er steget fra 146 i år 

2014 til 227 ultimo 2021 
•  Klubbens økonomi er yderligere kon-

solideret. I perioden 2014-2021 er 
klubbens bruttooverskud (nettoover-
skud plus hensættelser til fremtidige 
investeringer) akkumuleret ca. 253 
tkr. Og klubben har en likviditet ul-
timo 2021 på ca. 423 tkr. 

•  Klubbens frivillighedskultur er fortsat 
stærk på alle områder

•  Klubbens udendørsbaner, klubhus, 
skur, udearealer og vandingsanlæg 
mv. er velfungerende og velholdt. 
Vi ser ikke ind i omlægning af de 4 

udendørs baner lige foreløbigt takket 
være vort dygtige baneteam gen-
nem mange år.

•  I efteråret 2022 forvandler klubben 
sig til en klub med aktiviteter året 
rundt indenfor såvel tennis som pa-
del takket været det nye KetcherCen-
ter, som er ved at blive opført som 
nabo til vore udendørs baner. 

•  Vi forventer til udesæsonen 2023 at 
have et udendørs lysanlæg klar på 
bane 1 + 2. Ovenstående er også 
vigtige dele af klubbens pejlemær-
ker for fremtiden. Tennis og padel for 
alle. 

TAK
En kæmpe tak til Bjarne for 6 fantasti-
ske år i samarbejde med dig i kasserer-
funktionen. Ikke blot har du løftet den 
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funktion til perfektion, men du har også 
som en allesteds nærværende og en-
gageret blæksprutte bidraget overalt 
i klubbens liv og udvikling. Du vil blive 
savnet stort i bestyrelsen. Tusind tak for 
indsatsen. 

Tillykke med prisen som Årets EGIF 
Idrætsleder 2022. Det har du SÅ me-
get fortjent, Bjarne. Heldigvis bliver du i 
klubben som medlem og spiller.

Jeg ønsker alle en rigtig god udesæson 
2022, der kan fortsætte inde, når efter-
året kommer. 

Den nye bestyrelse er:
Primære hovedansvarsområder angivet: 
Hans Martin Brøndum, formand
Ledelse, kommunikation, sponsorer, 
klubudvikling
Anita Byskov, næstformand
Medlemsadministration
Ketlina Pedersen, kasserer
Økonomi
Troels F. Hansen, baneansvarlig
Baner og klubanlæg
Hans Christian Hansen
Træning
Thomas Hytting
Turneringer
Stinne Bøggild
Indkøb og klubhus
Kim Borg
Hanne Baxter

Hans Martin

INDENDØRSTENNIS
I løbet af vinteren har flere medlemmer 
haft stor glæde af at spille tennis i hal-
lerne i Kolding. Lørdag d 26. marts var 
11 medlemmer meldt til en turnering. 
Vi havde nogle dejlige timer med gode 
dueller, tætte Tiebreak kampe og kunne 
til sidst kåre den ubesejrede vinder af 
dagen, Kim Bergstedt. 

Vi glæder os nu til at få egne haller i Er-
ritsø i løbet af vinteren. 

STANDERHEJSNING
Vi har standerhejsning søndag den 24. 
april 2022 kl. 13. Mød op til et par hyg-
gelige timer hvor klubben vil være vært 
med en lille bid kage og kaffe. INSPORT 
deltager med demo og salg af udstyr. 
Og man kan melde sig ind i klubben og 
betale kontingent for sæson 2022. 

Kommunen og vore aktive frivillige går 
i løbet af de næste uger i gang med at 
klargøre banerne. 

Baner åbnes forventeligt midt i april 
-specifik dato offentliggøres på klub-
bens Facebook side. 

Skønne forårshilsner fra EGIF tennis. 

EGIF TENNIS & PADEL
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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


