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AUTORESERVEDELE
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nye biler

400.000
dele på lager
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hele familien

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Erritsø Bygade 97
7000 Fredericia

Tlf. 75929535
www.blikfang-optik.dk

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

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

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror
alt i
UDSTYR
til bilen

CYKLER
til hele
familien

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

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

Denne annonce kan købes hos
Kurt Hansen.
AUTORESERVEDELE AUTOUDSTYR MOBILTILBEHØR CYKLER

Tlf. 22 15 21 50.

DÆK OG FÆLGE SCOOTER CAMPING MARINE

Mail: engtoften10@mail.dk
WWW.THANSEN.DK
KUNDESERVICE 31 31 31 31
ADVOKATFIRMAET

VIUFF & BILDE JØRGENSEN
DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA
TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77

REDAKTION

advokat@mail.dk

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

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

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 maj/juni 2022”
er onsdag den 18. maj
– udkommer 8. juni.
Foreløbig plan over deadline 2. halvår:
Søndag den 14. aug. - Søndag den 25. sept. Søndag den 16. okt. - Søndag den 20. nov.
Ret til ændringer forbeholdes

Tlf. 76 20 70 30
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HOVEDBESTYRELSEN

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

REFERAT

fra Hovedgeneralforsamling
24. februar 2022
1.	Arne Kragelund blev valgt som dirigent
og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
2.	Torben Krogh aflagde beretning.
3.	Kurt Hansen fremlagde regnskab for
2021. Regnskabet viste et overskud
på kr. 1.133,51. Egenkapital pr. 31/122021 udgjorde kr. 248.718,71.
4.	Bestyrelsen havde indsendt forslag
til ændring af vedtægter, med henblik på at opdatere punkter omkring
afdelingsgeneralforsamlinger, specifikt måden hvorpå der kan indkaldes

og hvem der har stemmeret. Det
blev vedtaget.

Den 29. marts kunne EGIF Aktive Seniorer endelig afholde sit 25-års jubilæum efter adskillige aflysninger grundet
Corona.
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rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

7.	
Bilagskontrollant – Lars Bøgebjerg
på valg – Genvalgt
Bilagskontrollantsuppleant - Kim Toft
Jensen på valg – genvalgt
8.	Eventuelt: Årets Lederpris, som er stiftet
af Flemming Fænø, blev uddelt til
Bjarne Axelsen fra Tennis - se i bladet
for marts

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Fredericia Mægleren

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler
Mobil 20 64 38 94
www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale
ventilation• ·Prinsessegade
Tag & Facade
Fredericia
Mægleren
33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk

Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde
ADVOKATFIRMAET
ADVOKATFIRMAET

VIUFF
VIUFF &
& BILDE
BILDE JØRGENSEN
JØRGENSEN

Kurt Hansen

DANMARKSGADE
DANMARKSGADE 18
18
7000
7000 FREDERICIA
FREDERICIA
TELEFON
TELEFON 75
75 93
93 11
11 00
00
TELEFAX
TELEFAX 75
75 92
92 16
16 77
77
advokat@mail.dk
advokat@viuff-bilde.dk

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

ADVOKATFIRMAET

Denne annonce kan købes hos

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA

Kurt Hansen.

VIUFF & BILDE JØRGENSEN

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77
advokat@mail.dk

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

ERRITSØ - AFDELINGEN

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dkTlf. 76 20 70 30

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

Dagen startede med fællessang til musik
af Tvillingegårdens 8 musikanter. Efter
velkomsten var der et skønt udvalg af dejlige retter fra Sannes cafe.
Inger og Vivi blev hyldet for deres 25
års virke for Aktiv Tirsdag-seniorsport
nu EGIF Aktive Seniorer.

- blikkenslageren Aps
Troværdig & uafhængigErritsø
ejendomsmægler
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

5.	
Formand - Torben Krogh på valg –
Genvalgt
Bladtkramer Malerentreprise ApS
Michael S. Nielsen
Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33
• 7000
Fa • 7000
Tlf. 43331590
Brovadvej
5, Erritsø,
Fredericia • info@fredericiamaegleren.dk
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94
6.	Næstformand – Rasmus Frost Jensen
Tlf. 75 94 44 46
www.erritso-blikkenslageren.dk
på valg – Genvalgt
Speciale ventilation · Tag & Facade
www.bladtkramer.dk

EGIF AKTIVE SENIORER
JUBILÆUM

Fredericia Mægleren
www.bladtkramer.dk

FREDERICIA - AFDELINGEN
LISEFredericia
GERDES
Strevelinsvej 6 • DK-7000
ERRITSØ - AFDELINGEN
SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Anders Billesvej 11, Fredericia
Tlf.76
75 20
92 55
Tlf.
708830

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01
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EGIF AKTIVE SENIORER
Der var blomster m.v. fra aktivisterne og
Kurt Hansen fra Hovedbestyrelsen gav
hver af jubilarerne et diplom som bevis på
at de var udnævnt til æresmedlemmer af
EGIF og der fulgte en flot gave med.

UDFLUGT

De 3 instruktører (Se billede på forsiden)
blev ligeledes begavet med en flot buket.
Efter maden og kaffen blev der spillet op
til dans, og dansegulvet blev hurtig fyldt
med aktive deltagere. En rigtig god dag.

Den 24.-26. august er der planlagt en
rejse til Djursland. PT er der omkring 28
der har tilmeldt sig. Sidste frist for tilmeldelse er den 1. juni. Tilmeldelse skal
ske til Inger eller Vivi.

SOSU-SKOLEN

Den 5. april havde vi besøg af 20 elever fra
Social-og Sundhedsskolen. Alle eleverne
deltog i de forskellige aktiviteter og formiddagen afsluttedes med kaffe og kage.
Som sædvanlig var der genbesøg på
skolen og vi kunne stille med 20 deltagere,
eleverne havde forberedt vores komme
og vi blev budt velkommen med en velkomstdrik og småkager m.v. Vi fik en
rundvisning på skolen og derefter var der
forskellige aktiviteter bl.a. i gymnastik
salen og i aktivitetsrummet. Dagen afsluttede med spisning ved et flot pyntet bord
og maden var fantastisk og forberedt af
en af eleverne, der var kokkeuddannet.
En rigtig god oplevelse for os alle.

Udflugten til Egeskov er der tilmeldt
96 deltagere. UDFLUGTEN FINDER
STED DEN 3. MAJ.

REJSE

SOMMERAKTIVITETER

Starter op den 10. maj kl. 9.30 bag ved
hallerne. Der har været meget, medlemmerne har skullet tage stilling til
med alle disse arrangementer. Tak for
jeres tålmodighed.
Vivi

FODBOLD
STØTTE

Fredericia Eliteidræt støtter EGIF fodbold med 10.000 kr. til uddannelse af
børne og ungdomstrænere i 2022. I
forbindelse med Føtex Cup havde vi
besøg af Keld Vestergaard fra Fredericia
Eliteidræt. Med sig havde Keld Vestergaard en check på kr. 10.000 til EGIF
Fodbold til støtte rettet mod udvikling af
fodboldtrænere (uddannelsestiltag), der
skal være med til at sikre bæredygtige
fodboldmiljøer for børn/unge, særligt i
målgruppen 10-12 årige.
Pengene skal altså bruges til at kunne
understøtte grundlaget for talentudvikling i fodbold i Fredericia.
En stor tak til Fredericia Eliteidræt for
støtten - vi ser frem til at kunne udvikle
vores børne- og ungdomstrænere.

NYT SPILLERTØJ TIL U9 DRENGE

Nyt spillertøj til U9 drenge. Klubbens
U9 drengehold med omkring 30 spillere
fra årgang 2013-2015 har været heldige
at få sponsoreret nyt spillertøj. En stor
tak skal lyde til sponsorerne, som er:
EDC Domus Børkop
Kentaur
Ingeniørne
Middelfart Sparekasse

AFSLUTNING på vinterhalvåret

Vinterhalvåret er ved at være slut og
sædvanen tro afholder vi en afslutningsfest, hvor Kim Borg vil komme og holde
et foredrag for os.
Festen finder sted den 26. april. Der er
i skrivende stund tilmeldt 89 deltagere.
6
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FODBOLD
HYGGE, SOCIALT SAMVÆR MV

Erritsø’s U9 drenge var lørdag den 2/4
inviteret til en dag, hvor omdrejningspunktet var hygge, socialt samvær,
spisning og film. Vi startede med at
mødes ved hallen, hvor vi i samlet flok,
med hjælp fra flere forældre, kørte mod
Bøgeskov. Her stod 5 frivillige fra bueskydning foreningen klar til at tage imod
os, og hjalp alle drenge igennem forsøg
på at ramme opstillede mål, med bue
og pil. Alle fik de forsøg de ville og ellers
blev der leget igennem på skråningerne
og i skoven. Efter vi alle havde fået et
stykke kage, kørte vi tilbage til Erritsø
hallen. Her var der fri leg, indtil der blev
serveret pizza og grønt fra hallens cafe
teria. Dagen sluttede af med film og
snacks i klubhuset, hvor drengene sad
med tæpper og hyggede sig. Tak til de
forældre der hjalp til med, at dagen blev
den store succes den blev.
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FØTEX Cup

Høj solskin og masser af flot fodboldspil til FØTEX Cup (tidligere fætter BR
Cup). Lørdag den 23. april afholdt EGIF
Fodbold den 31. udgave af FØTEX Cup.
Det blev en fantastisk dag med høj solskin og masser af flot fodboldspil på alle
banerne. Det var en kæmpe fornøjelse
at se alle de glade spillere, trænere, forældre, søskende m.v. på banerne sammen om spillet med den lille runde. Over
200 hold var på banerne - med besøg
langvejs fra. Hold fra nærområdet, men

også hold fra Als, Herning, Silkeborg og
Esbjerg var forbi vores baner. Samlet
set var besøgstallet på anlægget omkring de imponerende 3.500.
TUSIND TAK skal lyde til alle vores frivillige som har ydet et stort arbejde med
de mangeartede opgaver der er i forbindelse med så stort et stævne. Uden
jeres enorme indsats har vi ikke kunne
lave et stævne som det i dag - vi er meget
taknemmelige.
Karsten P.
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RUGBY
RUGBY – SENIOR

Ny cheftræner tiltrådt
I vinterpausen indgik vi en 3-årig aftale
med newzealandske Steve Atkins. Aftalen
går ud på, at Steve som cheftræner skal
træne vores seniorer og udvikle dem til
bedre rugbyspillere.
Steve har boet i Danmark siden 1998
og taler dansk. Han er tidligere U18- og
U19-landstræner for Danmarks herrer. I
sit civile liv er Steve lærer på den nærliggende Billeshave Efterskole ved Strib,
hvor rugby tidligere var linjefag.
Den fælles opgave for Steve og vores
rugbyafdeling er at skabe et elitemiljø
med en fælles vinderkultur. Samtidig
skal der sikres en rød tråd fra vores ungdomsrækker til seniorspiller i klubben.
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Tirsdag den 19. april var Steve Atkins første aften på jobbet, så at sige. 16 friske
førsteholdsspillere deltog i træningen.
Den samlede træningstid for spillerne
under Steves første træningsaften blev
på over 2 timer, inklusive det indledende
fællesmøde. En rigtig god start for truppen og for Steve.
I skrivende stund har førsteholdet og
Steve endnu ikke taget hul på kampprogrammet i 2. division vest. Lørdag den
30. april var Aarhus RK på besøg, seks
dage efter deadline på dette nummer
af SPORT. Referat og resultat fra kampen kan findes på vores hjemmeside
og i facebookgruppen. I næste nummer
af SPORT vil vi bringe både fotos og
kampreferat fra sæsondebuten hjemme mod århusianerne.

Kampprogrammet for hele 2022
30-04-2022

Lørdag

1. runde

2. div.vest.

Erritsø

ARK II

14-05-2022

Lørdag

2. runde

2. div.vest.

RC Odense Erritsø

21-05-2022

Lørdag

Klub
Sevens
stævne

04-06-2022

Lørdag

3. runde

2. div.vest.

Erritsø

AalborgHolstebro

18-06-2022

Lørdag

4. runde

2. div.vest.

Odder RK

Erritsø

25-06-2022

Lørdag

DM Sevens

En mulighed

i Aalborg

13-08-2022

Lørdag

Scandinavian
Sevens

En mulighed

Hos RK
Speed i
Kastrup

10-09-2022

Lørdag

5. runde

2. div.vest.

Erritsø

RC Odense

24-09-2022

Lørdag

6. runde

2. div.vest.

AalborgHolstebro

Erritsø

08-10-2022

Lørdag

7. runde

2. div.vest.

ARK II

Erritsø

29-10-2022

Lørdag

8. runde

2. div.vest.

Erritsø

Odder RK

05-11-2022

Lørdag

Pokal
turnering
2022/2023,
1. runde

12-11-2022

Lørdag

Finale

En mulighed For 2. div.
vest klubber

Lodtrækning
i okt. 2022

Vinder af 2.
div. øst mod
Vinder af 2.
div. vest

Kampen
spilles i
ØST
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RUGBY
OLDBOYS – OLDBOYSTRÆF

Lørdag den 2. april holdt vi årets første
oldboystræf. Det blev et overordentligt
hyggeligt gensyn blandt gamle og –
for nogens vedkommende – helt nye
bekendtskaber. Der blev først spillet
touch-rugby. Det foregik med de særlige ”Erritsø-regler”, der tillader en noget
hårdere kontakt end normal touch-rugby. Dernæst rykkede vi ind i Hal 3 for
at spille høvdingebold. Ingen sparede
sig selv og der blev opbygget masser af
sult og tørst.
Sammenkomsten blev dernæst krydret
med optagelse af endnu to loge brødre.
Laus Romedahl og Peter V. Hansen blev
således logebroder nr. 59 og 60 i rækken
siden starten af støtteudvalget, logen
Fratres Ovalibus for fem år siden. Over
30.000 kroner har logen til dato doneret
til rugbyafdelingens arbejde og klubhus.

Oldboys-logen er en virkelig sjov måde
at rejse penge til klubbens arbejde på.

Sammenkomsten varede til langt over
normal sengetid for aldrende oldboys.

Flere af de senest optagne logebrødre har
vi i øvrigt ikke set iblandt os siden 1990 eller deromkring. Af den årsag var der ved
dette træft en del medlemmer af Fratres
Ovalibus, som aldrig tidligere havde mødt
hinanden. Det var desuden Laus første
gensyn med rugby og gamle holdkammerater siden slutningen af 1980’erne!
Rart at se Laus tilbage blandt os.

Tak til jer alle for en ny fremragende dag
og aften i godt rugbyselskab.

Jesper Ketel var nok engang en fremragende kok. Det resulterede nok engang
i masser god mad og ditto drikke. Der
var også lotteri via ”lokkehjulet”, hvor
der blev udloddet en række gode sponserede gaver. Alle indtægterne fra lotteriet gik ubeskåret til støtte for forsvaret
af Ukraine. Logebroder Jurij Gabedov,
der er født i Odessa, takkede sine øvrige logebrødre og Danmark for støtten.

Bedste rugbyhilsner, Pertti

UDENDØRSARBEJDE

En håndfuld oldboys brugte to af påskeferiens fridage på udendørs arbejde ved
klubhuset. Der blev blandt andet lagt 4
kubikmeter harpet muld ud til fordeling
og der blev sået græs. Det foregik på
begge sider af klubhuset.
Stor tak til de involverede oldboys anført
af ’udendørsudvalgsformand’ Thomas
’Liller’ Pedersen. Og stor tak til PL Jessen
ApS for kørsel og donation af muld.

UNGDOM: AT KUNNE GØRE EN
UNG DRENG GLAD

Erritsøs U16 hold har været til deres første stævne under Dansk rugby union i
klubben Speed på Amager.
Det var første gang at drengene skulle
spille på stor bane og det var tydeligt at
de lige skulle vænne sig til det.
Resultater blev to nederlag henholdsvis
24-12 til RK Speed og Malmø. Holdet
spillede uafgjort 0-0 mod Frederiksberg,
hvor sidst nævnte vandt stævnet.
Erritsø rugby kunne for første gang sige
velkommen til en Ukrainsk dreng på vores
U16 holdet som dermed fik sin debut.
Niko er flygtet fra Odessa sammen
med sin mor og vil ikke have sit efternavn frem da de stadigvæk er mærket
af det de flygter fra.
Men det var glædeligt at kunne gøre en
ung dreng så glad.
Træner teamet er også tilfreds med holdets indsats da de som sagt er lige rykket op i U 16 rækken og dermed møder
nogen som er ældre og større end dem
selv. Selve stævnet viser at der ikke
mangler meget og træner teamet tror
at drengene nok skal indhente det tabte
og vil være helt fremme og kæmpe om
medaljer igen i år.
Ungdoms træning: tirsdag og torsdag
kl. 17.00 til 18.30.
Paul Erik
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GYMNASTIK
UNGETEAMET PÅ BOWL-OGSPIS-TUR

I gymnastikafdelingen har vi nedsat en
”ungebestyrelse”, som er et team på 3
unge instruktører, der – ud over at tage
aktiv del i vores bestyrelsesmøder –
også har grebet opgaven med at lave
arrangementer for og med de unge instruktører og hjælpere.
Søndag den 3. april havde ungeteamet
inviteret på bowling tur med spisning
i Middelfart. Der var mulighed for at
kæmpe mod hinanden på holdet, men
også kæmpe mod de andre hold. En
sjov eftermiddag med konkurrence og
hygge. Og selvfølgelig var der præmie
til vinderholdet.
Efter at de unge havde givet den gas
ved bowlingbanerne, så stod den på
lækre burgere og is.
Et super arrangement af ungebestyrelsen,
som var med til at forstærke det gode
sammenhold blandt de unge instruktører
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og hjælpere i gymnastik
afdelingen. Vi
glæder os til at se, hvad de finder på
næste gang.

GENERALFORSAMLING

VIL DU VÆRE MED?

Kurt Hansen blev valgt som dirigent og
kunne konstatere, at vedtægterne var
overholdt.

Lige nu er sommergymnastikken godt i
gang rundt i hallerne. Der er flere tilbud
– se mere på hjemmesiden.
Programudvalget arbejder på at få programmet for sæson 22-23 færdigt. Et
stort puslespil med haltider, hold, instruktører og hjælpere. Vi glæder os
over igen at være i gang med gymnastikken uden en masse restriktioner.
Savner du også gymnastikken og fælles
skabet? Måske har du lyst til at komme med i gruppen af frivillige og tage
en tjans på et af vores hold? Måske
har du endda en god ide til et helt nyt
hold? Skriv gerne til os, hvis du kunne
være interesseret i blive frivillig i EGIF
gymnastik. Find os på hjemmesiden
www.egif-gymnastik.dk eller på Facebook – søg efter ”EGIF – Gymnastik”.

Gymnastikafdelingen har afholdt ordinær
generalforsamling d 31. marts 2022

Formand Arne og springudvalg aflagde
beretning. Der var fokus på det positive
i at være godt i gang igen og glæden
over at afvikle forårsopvisning igen med
stor opbakning fra gymnaster, forældre
og tilskuere. Afdelingen har oplevet en
lille fremgang fra året før, og det samlede EGIF har fået en pæn fremgang i
antal medlemmer.
Bestyrelsen har arbejdet med strategi
for udvikling af afdelingen, og vi er kommet godt fra start med etableringen af
et ungeteam, der laver arrangementer
for unge instruktører og hjælpere.
Susanne gennemgik regnskabet som
viste et overskud på godt kr. 149.000

og en likvid beholdning på godt kr.
640.000. Regnskabet blev godkendt
uden bemærkninger. Der var ingen indkomne forslag. På formandsposten var
der genvalg af Arne Kragelund.
Til bestyrelsen var der genvalg af Marianne
Kromann og Susanne Hansen. Cecilie
Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet blev
valgt Henrik T. Andersen. Lars Lærkedahl,
Kim Skat og Heidi Rose var ikke på valg.
Som suppleant blev valgt Grith Boye
Holck Fabricius for 1 år. Som bilagskontrollant genvalgtes Lise Pedersen. Som
bilagskontrollantsuppleant genvalgtes
Grete Nielsen. Birgit Christiansen var
ikke på valg. Under eventuelt takkede
Arne hjælpere og støtter for samarbejdet i det forgangne år og takkede de
afgående medlemmer af udvalget for
deres indsats. Til sidst var der lidt mad
og hygge til alle fremmødte.
Lars L.
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SVØMNING
FREDERICIA SVØMMEKLUB
– EN DEL AF EGIF

GENERALFORSAMLING
Fredericia svømmeklub afviklede
den 29/3 generalforsamling. Der
var en god stemning med en
årsberetning fra det forgange
år som har været begivenhedsrigt for svømmere, frivillige og
ansatte.
Allan Ottesen som stod i spidsen for svømmeklubben den
forgange sæson takkede af og
gav stafetten videre til Rene
Christensen, som i øvrigt netop
har uddannet sig til overdommer.

SPONSORSTÆVNE

Den 8. april afviklede svømmeklubben sponsorstævne og efter 2 år med
aflysninger kunne 40 svømmere give
den gas i bassinet. Det var svømmere
fra talenthold, KIII, KII og KI der hver
svømmede 1 time. Der blev tilbagelagt
ikke mindre end imponerende 146.000
meter. En rigtig flot præstation af alle
svømmerne. Alle svømmere havde
ugerne forinden været rundt til byens
virksomheder for at søge sponsorater. Den flotte svømning for de unge
svømmere gav klubben sponsorater for
95.000 kr.
Klubben har efter nytår også fået et flot
sponsorat fra Alfa Laval hvilket har givet
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klubben mulighed for at få nye badehætter til alle svømmere i konkurrenceafdelingen – Det er jo særlig fedt når vi
som ny klub kan få støtte til dette.

AQUA CAMP

I dagene før påske kunne svømmeklubben byde 63 børn i alderen 7-13
år velkommen til Aqua Camp i Erritsø
Idrætscenter. En fantastisk tilslutning og
opbakning som vi sætter utrolig stor pris
på. Der var masser af aktiviteter både i
vandet og i de tilstødende haller og både
undervisere og deltager beretter om god
stemning og gode oplevelser.
I Uge 26 inviterer vi igen til Aqua Camp,
men denne gang afvikles det over 5
dage. Tilmeldingen er allerede i gang og
over halvdelen af pladserne er allerede
booket. Tilmeldingen slutter den 1/6-22
og foregår via hjemmesiden så kig forbi.

KONKURRENCEAFDELINGEN

Vores dygtige konkurrencesvømmere
har haft gang i stævnerne den seneste
tid. I region syd har der været en regions
konkurrence med 3 stævner afviklet over
de sidste 4 måneder. Svømmerne har leveret utallige gode præstationer og der
er svømmet flotte tider til alle stævner.
Dette resulterede i at Fredericia svømmeklub fik en samlet 3. plads hvor Vejle
og Esbjerg svømmeklub render med hhv.
1. og 2. pladsen. Det kan svømmere og
trænere godt være stolte over.

blev svømmet flotte tider og efterfølgende blev 4 svømmere udtaget til at
deltage i en træningssamling på det Nationale Træningscenter i Bellahøj (NTC)
i slutningen af april måned. Her deltager Mathilde Søe (årg. 2008), Joakim
Kristensen (årg. 2008), Mathias Møller
Madsen (Årg. 2008) og Frederik Billesø
Beck (årg. 2008). De skal træne med en
række af landets bedste svømmere og
høre et oplæg fra NTC svømmere og
trænere. Rigtig spændende.
I påskedagene deltog Christian Thomsen
og Camilla Bitz Witt ved Danish open i
Bellahøj svømmehal. Et godt stævne
hvor svømmerne samlede god erfaring
med stævne over mange dage. Der var
god svømning og mange erfaringer til
de kommende stævner.
I uge 26 er 3 årgangssvømmere (Mathilde,
Mathias og Frederik) udtaget til at deltage ved Danske Årgangsmesterskaber
som afvikles over 3 stævnedage.
Tanja

Tilbage i marts måned deltog vores
årgangssvømmere i Regionsmesterskaberne i Odense universitetshal. Her
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EGIF TENNIS & PADEL

ÅRETS TRÆNER 2021

Sarah H. Hansen er kåret som Årets
Træner i 2021.
Sarah er en flittig klubtræner i EGIF
Tennis & Padel og Sarah har hele træner grunduddannelsen fra Dansk Tennis
Forbund.

STANDERHEJSNING

Søndag den 24. april 2022 åbnede tennis
anlægget for spil udendørs med den traditionsrige standerhejsning. Blæsten var strid
men vi kom godt i gang".
Hans Martin

Sarah kommer hermed på Wall of Fame i
klubhuset.
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Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside

www.tagpap.com
Lillebælt Tagservice

Mobil: 20 15 59 90 · mail: tagpap@tagpap.com
www.lb-tag.dk

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

Vælg den rigtige
ejendomsmægler
home står for salget af
hver 3. bolig i Fredericia

Nicolaj Seelig

Sandra Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

75 93 02 66

www.home.dk

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

Denne annonce kan købes hos
Kurt Hansen.
Tlf. 22 15 21 50.
Mail: engtoften10@mail.dk

