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MERE END

AUTORESERVEDELE
til gamle og
nye biler

400.000
dele på lager

Noget for
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

Tlf. 76 20 70 30

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 2022” er
søndag den 14. aug. – udkommer 31. aug.
Deadline 2. halvår:
Søndag den 25. sept.
Søndag den 16. okt.
Søndag den 20. nov.
Ret til ændringer forbeholdes
Redaktionen ønsker alle en god sommer
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

Fredericia Mægleren
www.bladtkramer.dk

EIC FITNESS

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

Forlænget samarbejde med BMX-kører
Magnus Dyhre.
1. januar 2022 startede EIC Fitness et
samarbejde med den syvdobbelte danmarksmester Magnus Dyhre.

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
www.erritso-blikkenslageren.dk

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

19-årige Magnus Dyhre er en lovende
atlet indenfor BMX-sporten, hvor han
repræsenterer Danmark internationalt
som en del af det danske landshold.

F

Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

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

For at kunne nå sit mål om at komme
med til OL i 2024, støtter vi op om at
give Magnus de optimale rammer for
at kunne videreudvikle sin fysik til at
kunne yde sit ypperste på BMX-banen.

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

VIUFF
VIUFF &
& BILDE
BILDE JØRGENSEN
JØRGENSEN

Magnus´ træning består af alt fra funktionelt til
eksplosiv styrketræning, her ses han i gang med
øvelsen CLEAN, som giver styrke til underkrop
og core.

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

Vi kan derfor med glæde meddele at vi
har valgt at forlænge vores aftale med
ADVOKATFIRMAET
Magnus, og følge ham VIUFF
på sin
vej mod
& BILDE
JØRGENSEN
DANMARKSGADE 18
OL 2024.
7000 FREDERICIA
TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77

Martin

advokat@mail.dk

Denne annonce kan købes hos
Kurt Hansen.

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
FREDERICIA - AFDELINGEN
LISEFredericia
GERDES
Strevelinsvej 6 • DK-7000
Fitnessinstruktør Martin J. og BMX-kører
Magnus Dyhre giver hånd på forlængelsen af
samarbejdet.
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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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GYMNASTIK

SÆSON 2021/2022 OG 2022/2023

I skrivende stund er der få træninger
tilbage af sommergymnastikken, og når
indeværende blad udkommer, er sæsonen
2021/2022 i gymnastikafdelingen tæt
på at være slut.
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til
at sige tak for en god sæson, for en super
opbakning til vores lokale forårsopvisning og ønske alle en dejlig sommer.
Aktuelt arbejdes der hårdt på at færdiggøre programmet for sæson 2022/2023.
Mange ting skal falde på plads og det
er en udfordring at finde tilstrækkeligt
med instruktører, så det er en stor opgave vi forventer at lukke i løbet af juni
– se også anden artikel.
Så snart programmet er færdigt, vil det
kunne ses på vor hjemmeside
www.egif-gymnastik.dk.
Programmet kommer desuden i Elbobladet
i august i uge 32/33, ligesom det kommer i SPORT i august. Der vil ikke blive
omdelt et trykt program til husstandene.
Vi har desuden allerede fastlagt en række
datoer for arrangementer i næste sæson,
som også kan ses på hjemmesiden.
Tilmelding til sæsonen 2022/2023 foregår online via vor hjemmeside.
Der åbnes for tilmelding lørdag den 20.
august 2022 kl. 15.00.
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På gensyn til næste sæson, som starter
mandag den 5. september 2022.

SOMMERGYMNASTIK 2022

Sommergymnastik tilbuddene i år har
været dejligt alsidige. Der har bl.a. været
mulighed for danse med cowboyhat til
Line dance, lave udendørs motion og fortælle røverhistorier på herreholdet, samle
tankerne og træne smidighed, styrke
og balance på yoga hold for både mænd
og kvinder, give den gas med stav og
bold til floorball eller få pulsen op med
en tur i Svedbanken.
Dejligt at så mange har villet holde sig
i gang inden for gymnastikken efter
vintersæsonen. Vi er klar til at byde alle
– både gamle og nye – velkomne til ny
sæson efter sommerferien.

BLIV INSTRUKTØR ELLER
HJÆLPETRÆNER I DIN FORENING

Vi er meget glade i EGIF Gymnastik
afdelingen for, at så mange unge mennesker vil gå til gymnastik hos os. Det
håber vi, at I vil blive ved med i mange
år endnu. For at vi kan tilbyde dig og alle
de andre gymnaster gode hold at gå på,
så er vi afhængige af frivillige hjælpetrænere.
Så har du selv nået den alder, hvor du kan
få mulighed for at blive hjælpetræner og
senere træner på et gymnastikhold (du
starter som minimum i 6. kl efter sommerferien), så vil vi gerne tilbyde dig at
blive hjælpetræner på et af vores børnehold i foreningen.

Du kan f.eks. blive hjælpetræner på følgende hold:
Holdnavn

Alder

Træningssted Tid

Pigefræs

Springpiger
4 - 5 år

Højmosen

Mandag 16.30 - 17.30

Mikro Mix

Spring drenge og piger
5 år - 1. Kl.

Højmosen

Mandag 17.30 - 18.30

Mini Mix

Spring drenge og piger
2.kl - 3.kl

Højmosen

Onsdag 17.45 - 19.00

Turbolopper

Drenge og piger
3 - 4 år

Højmosen

Torsdag 17.00 - 18.00

Vi har også andre hold på trapperne –
bl.a. springhold for de større, som træner
i Kirstinebjerghallen på Havepladsvej.
Træningstiderne her ikke helt på plads
endnu.
Når du bliver hjælpetræner i EGIF Gymnastikafdelingen, så får du:
· Godt kammeratskab og fællesskab
· Omkostningsgodtgørelse pr. time, hvor
du hjælper på et hold
· Kurser så du dygtiggøre dig
· Instruktør T-shirt
· Minimum 2 fester om året (jul og afslutning i marts)
· Gode oplevelser med andre trænere
· Udtalelse fra formanden, når du skal
søge andet arbejde

glæde ved gymnastikken, på samme måde
som andre hjælpetrænere og trænere har
givet dig gode oplevelser på de hold, du
selv har gået på.
Du kan kontakte enten:
· Marianne Kromann
75940171 (m.l.kromann@hotmail.com)
· Heidi Rose
40146595 (heidirose@live.dk)
Vi glæder os til at høre fra dig.

Foreningen og alle vores gymnaster har
brug for dygtige hjælpetrænere, som kan
være med til at skabe gode oplevelser og
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RUGBY

RUGBY SENIOR
LANDSHOLDSDEBUT

Endnu en EGIF’er fik U18-landskamp
debut. Siden rugbyafdelingens start i 1984
har over 20 EGIF’er spillet på Danmarks
A-landshold, imens over 35 af vores unge
spillere har spillet for Danmarks U18 eller
U19-landshold.
at holde gang i herre yoga holdet under Corona epidemien, hvor hun tog
sin mand Kim som ”gidsel” hjemme i
stuen – så han hver onsdag var kamerafører og udøvende i yoga sammen med
Lene – med livestream udsendelse til
alle herrerne på holdet.

LENE NOMINERET I KATEGORIEN
”ÅRETS SKÆVE VINKEL”
Folkeoplysningsrådet havde inviteret til
forårskur onsdag d. 27. april 2022 i Det
Bruunske Pakhus.

Og på den måde kunne hun sikre, at
alle mændene kunne komme med til
træning hjemme i stuerne – og således
holde fast i at bevæge sig – om det så
end foregik i sofaen eller på stuegulvet.

Forårskuren var en tak til foreningslivet i
Fredericia for den store frivillige indsats
i 2021.

Det blev ikke lige til en pris ved forårs
kuren i denne omgang – men en rigtig flot
nominering i et stærkt felt. Tillykke til Lene.

Der skulle uddeles 6 priser i løbet af aftenen, og vi er enormt stolte over, at vores egen yoga instruktør Lene Skat var
nomiret til en pris i kategorien ”Årets
skæve vinkel”. Under denne pris kåres
nye eller utraditionelle aktiviteter/initiativer eller det fællesskab hvor tingene
gøres på en anderledes måde.

Lars L.

Vi havde indstillet Lene for hendes
ihærdige og utraditionelle indsats for
8

Nu har endnu en EGIF’er spillet i rødt og
hvidt. Sebastian Guldager, 17 år, er et af
EGIF Rugbys stjernefrø. Lørdag den 7.
maj 2022 tog han et stort skridt op ad
stigen, da han debuterede på Danmarks
U18-talenthold. Det skete i en intens
kamp mod Sveriges U18-talenthold,
hvor det unge EGIF-talent ovenikøbet
var i startopstillingen.
Kampen var få minutter gammel, da
de blå-gule udnyttede en sjælden fejl i
det danske forsvar. Nede med en scoring fandt de danske talenter langsomt
rytmen og begyndte at lægge gæsterne under pres, dog uden helt at ryste
svenskerne. Sveriges halvlegsføring lød
på 10 – 5. Fra starten af anden halvleg
satsede de unge danske talenter med
hurtigt pasningsspil. Det gav hurtigt
bonus efter et meget flot angreb i venstre side. Ved stillingen 12 – 10 havde
Danmark derved for første gang bragt
sig foran i kampen. Og værterne fortsatte de gode takter.
Sebastian Guldager spillede med nummer 8 på ryggen, hvilket i rugby medfører, at han var sidste mand i klyngen,
den såkaldte låser. Det er en position,

der både kræver hårdt slid og overblik. Midt i anden halvleg måtte unge
Guldager dog lade sig udskifte med
ømme ribben. Efter en stor debut.
Sveriges U18-talenter vandt opgøret
med 25 – 22.
Trods det knebne nederlag var moralen høj blandt de unge danske talenter. Sebastian havde selv den følgende
vurdering efter sin flotte U18-debut for
Danmark:
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”Det var en megagod følelse at komme med på holdet, sammen med alle
de andre talentfulde gutter. Det er en
fed fornemmelse, man får i kroppen.
Men også lidt skræmmende, fordi der
forventes et vist niveau, som man skal
kunne præstere på. Jeg synes, vi spillede en rigtig god rugbykamp. Den var
meget tæt, med gode løb og masser af
gode tacklinger. Hvis trænerne stadig
vil have mig med, bliver jeg ved med at
spille for Danmark”,
slutter det unge lokale rugbytalent, der
kan spille U18 resten af sæsonen.

SEJR UDE OVER ODENSE

Når vores førstehold møder RC Odense,
bliver det ofte både spændende og målrigt. Det var også tilfældet, da de to hold
sidst tørnede sammen. Opgøret foregik
i 2. division vest, lørdag den 14. maj i
Odenseforstaden Holluf Pile, hvor fynboerne har hjemmebane.
Vores nye cheftræner, Steve Atkins,
har efter sin tiltræden lige efter påske
introduceret et nyt spillesystem. Her
skal vores spillere tage større kollektivt
ansvar i flere grupperinger rundt om på
banen, i de såkaldte pots. Som kampen
skred frem, blev det tydeligere, at gutterne har taget deres nye træners koncept til sig.
EGIF startede bedst og førte 17 – 10 ved
pausen. RC Odense har dog ry for at
grave dybt, bedst som de ser slåede ud.
Det skete på ny, da fynboerne i anden
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halvleg brød igennem vores forsvar og
scorede flere gange i træk. Men bedst
som flertallet af tilskuerne håbede på
den første odenseanske sejr over EGIF
i en årrække, hev vores hold sig selv op
ved hårrødderne. På flere flotte scoringer
i slutfasen tippede kampen til vores fordel. Ved stillingen 45 – 32 i EGIFs favør
kunne dommer Emmanuel Jacques fløjte kampen af. Steve var naturligvis en
glad mand efter den hårdt tilkæmpede
EGIF-sejr. ”Gutterne nyder sejren. Vi har
så meget potentiale!”, lød det fra ham.
Undervejs i kampen scorede både Sebastian
Guldager og Juan Rodríguez-Jurando Astillero
i deres debutkamp for EGIF. Holdkaptajn Jens Vissing udnyttede desuden
5 ud af 7 mulige spark mod mål, de
såkaldte konverteringer, efter EGIFs 7
scoringer i kampen.
Points for EGIF: Jean Houllier 15 (3t),
Per Søndergaard 10 (2t), Jens Vissing
10 (5c), Sebastian Guldager og Juan
Rodríguez-Jurando Astillero hver 5 (1t).
Med sejren i Odense krøb vi op som
nummer 2 i 2. division vest. Med 5
points efter sæsonens 2 første kampe.
I skrivende stund er vores næste modstander topholdet, Aalborg-Holstebro,
der kommer på besøg lørdag den 4.
juni. Læs om den kamp – og se fotos
derfra – på www.erritsoerugby.dk, vores
Facebookside eller åbne Facebookgruppe. I næste nummer af SPORT vil
du også kunne læse om kampen.

EGIF presser RC Odense i bund.

EN TRÆNER, DER PRESSER
OG MOTIVERER

Hver tirsdag og torsdag aften kl. 18 20 er humøret og gejsten høj på vores
træningsbaner og rugby-stadion Det er
tydeligt, at vores spillere trives med deres
nye træner, Steve. Med sin helt særlige
måde at motivere og presse spillerne
på, får alle mand i truppen både smil på
læben og sved på panden.
Har du lyst til at prøve rugby, så kig forbi.
Flere af vores spillere i truppen er helt nye
i sporten og de er hurtigt blevet en del af
vores unikke rugbykultur og fællesskab.

Du kan også kontakte:
· Træneren Steve
s.atkins71@hotmail.com
·

Senioransvarlige
Helle Ullerup og Fie Bøgh
senior@erritsoerugby.dk

KAMPPROGRAM
FREM TIL SOMMERFERIEN
·

 ørdag 4. juni 2022:
L
EGIF – Aalborg-Holstebro.

·

 ørdag 18. juni 2022:
L
Odder RK – EGIF.

Kampstart er kl. 14 for begge kampe.
Paul Erik
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HÅNDBOLD - UNGDOM
EN FED HÅNDBOLDSÆSON
I ERRITSØ LAKKER MOD ENDEN

Vi i bestyrelsen takker af for endnu en
forrygende håndbold sæson, hvor har det
været skønt igen at se en masse glade
håndboldmedlemmer på banen igen.
Det har været savnet efter Conora-tiden.
Vi ser frem til en ny sæson og håber at
se jer alle igen efter sommerferien.
Vi er meget stolte af alle vores hold og
alle spillerne, som har præsteret så flot
i turneringen!

NYE ÅRGANGE
BETØD NYE TRÆNINGSTIDER
MED OPSTART EFTER PÅSKE

Det er aldrig nemt i denne proces og
ramme samt tilfredsstille alle forældre
og børns ønsker, hvilket selvfølgelig er
beklageligt. Dertil skal sige, at vi i bestyrelsen i samarbejde med vores trænere
og hjælpere gør alt hvad vi kan for at få
puslespillet til at gå op. Vi er dog begrænset i, hvor meget haltid vi kan få samt
hvilke haller vi kan udøve håndbold i.
Så tak til alle jer trænere, hjælpere, forældre
samt børn som har været tålmodige og
fleksible, da det har gjort vi er lykkedes i,
at vi fortsat har en masse håndboldhold i
gang frem til sommerferien. Vi ved godt
det er svært når børnene går til mere
end en fritidsinteresse og svært når der
skal vælges. Så kan vi kun håbe på, at
børnene er blevet så glade for at spille
håndbold i Erritsø og vælger det til.
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Vi forsøger, at træningstiderne efter sommerferien læner sig op ad de trænings
tider vi har kørt med her efter påske. De
justeringer der vil komme hænger sammen med at vi desværre ikke har fået
den ønskede haltid.

Tusind tak til EIC (hal og café) for lån af
lokale og dejlig forplejning samt til trænere og spillere/forældre for den store
opbakning til arrangementet.

SOCIALE AKTIVITETETER

Erritsøs U-11 drenge, gjorde det fabelagtigt ved årets AGF-cup, hvor de kom
hjem med en flot 2. plads. Dermed afsluttede de en god sæson af, hvor de
både har haft et hold i C og B-rækken.

Covid-19 tillader at vi igen kan være sociale
sammen, hvilket er noget af det vi vægter
højt i Erritsø håndboldafdeling. Derfor har
vores flittige trænere, hjælpere samt forældre været supergode til at få tingene
til at ske på de forskellige hold. Her er
et lille udpluk og stemningsbilleder fra
nogle gode oplevelser og minder.

AGF-Cup for de tidligere
U-11 drenge:

Overnatningshygge for
U-9 spillere:

De fleste U-11 drenge og U-11
piger er efter påske rykket op og
blevet U-13 spillere:

Som afslutning for U9 spillerne var der
arrangeret håndboldtræning og hygge
med overnatning i hallen sidst i april.
Der deltog 26 drenge- og pigespillere
fra årgang 2012.
Der blev trænet og spillet miniturnering
til den helt store guldmedalje lørdag
efter
middag efterfulgt af aftensmad,
filmhygge med popcorn og lign. samt
leg og boldspil i hallen om aftenen.
Søndag morgen var de første i hallen
allerede kl. 6.30 for at nå de sidste lege
inden morgenmad og afhentning af forældrene kl. 10.
Det var skønt at se en stor folk søde og
glade håndboldspillere, som hyggede sig
på tværs af køn og hverdagsrelationer.

Biograftur for de tidligere
U-11 piger:

Fællesskabsfølelsen og sammenhold
i Erritsø er vigtig også udenfor banen,
derfor havde pigerne ar-rangeret en biograftur, hvor de kunne tilbringe nogle
hyggelige timer sammen. Pigerne fik
hygget, snakket og grint sammen.

De fleste af U-11 drenge og piger er nu
rykket op efter påske og blevet U-13 spillere. Det betyder bl.a. at de skal lære at
spille med en stregspiller. I den forbindelse
afholdt drengene og pigerne en fælles
træning tirsdag d. 3. maj, som skulle vise
sig, at blive noget anderledes. De var
nemlig så heldige at få besøg af stregspilleren, den tidligere landsholdsspiller
Majbritt Toft Hansen som kunne vise
dem nogle gode fiduser og tricks og det
på en helt almindelig tirsdags
træning.
Nu er de godt rystet til den kommende
sæson. De sluttede træning af med en
kamp mod hinanden, hvor alle de nye
tricks skulle afprøves. Spillerne synes
det havde været en superfed og sjov
træning.
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De tidligere U-13 piger er nu
rykket op og blevet U-15 spillere:

En sæson er gået, og det har heldigvis lignet en “normal” sæson, i hvert
fald mere end de foregående år. U-13
pigerne har været til Tivoli Cup i efteråret, hvor der blev spillet en masse
god håndbold og ikke mindst hygget og
grint sammen. Sæsonen har været lidt
udfordrende grundet afbud samt flytning af kampe pga. Covid-19. Pigerne
har vist et kæmpe engagement både til
træning og kampe. Nu, hvor kampene
er vel overstået, er træningen sat mod
en ny sæson, hvilket som noget nyt indebærer, at pigerne skal lære at spille
med harpiks. Det har vist sig, som en
værdig modstander til træning, hvor
tidligere øvelser lige pludselig er blevet
meget sværere.

Næste sæson byder på to hold for U-15
pigerne, da Erritsø og Trelde har slået
pjalterne sammen på den årgang. De er
påbegyndt træningen sammen og det er
med til at give endnu mere liv i hallen.
Der er nu bedre mulighed for mange
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flere øvelser. Trænerne, Jonas og Claus
bidrager til pigernes udvikling og lærer
godt fra sig, det nyder alle pigerne godt
af. Trænere og hjælpere glæder os til en
ny sæson med nye udfordringer og mål.
Det bliver en fornøjelse af se pigerne
vokse med opgaverne.

Trille Trolle håndbold for de yngste
samt nyopstartede U-5/U-6 mix:

På Trille Trolle har børnene været på
påskeløb, hvor Trille og Trolle havde forskellige øvelser børnene skulle lave og
derefter var det tid til at finde chokolade
påskehare, guldmønter samt juice, som
påskeharen havde gemt alle steder i
hallen. Det var en stor succes og børnene hyggede sig med det. Børnene
har øvet sig i at kaste og gribe, skyde
på mål samt tælle til 3. De har udviklet
sig meget på en sæson og der er helt
sikkert en masse små håndboldtalenter
gemt i dem. På Trille Trolle har der også
været en håndfuld, som rykkede op efter
påske på et nyopstartet hold kaldet
U-5/U-6 mix. De børn der er rykket op
har været mega seje og har haft godt
af flere håndboldrelaterede øvelse, hvor
sværhedsgraden lige er lidt højere.
Vi håber, at flere vil komme på holdet i
den nye sæson således, at vi kan lykkedes i, at få holdet op at køre med mulighed for at komme ud og snuse lidt til det
der kamphalløj.

SENIOR
STÆRKT GÅET
- DAME SENIORS TO HOLD
VANDT OG KAN RYKKER OP

Oprykning til Jyllands Serien: Dame Senior tog sejren hjem på udebane mod
Bov og sikrede sig derved oprykning til
Jyllands Serien. Gået godt de damer.
Det bliver spændende at følge jer i
Jyllands Serien efter sommerferien.

VELKOMMEN HJEM
TIL DAME SENIOR TRÆNER
MADS SØRENSEN OG PÅ
GENSYN SIMON BECH

Mads Sørensen har gennem flere år efter
hånden været en del af Erritsøs Dame
Senior, som træner. De sidste sæsoner
har han været ude og suse til lidt andre
håndboldhold, men dog hele tiden haft
en plus på Dame Senior i Erritsø. Derfor
er vi rigtige glade for at kunne meddele,
at Mads nu vender retur, hvilket betyder
at han i den kommende næste sæson
vil stå i spidsen for Dame Senior samt
træne dem to gange i ugen (tirsdag og
torsdag fra kl. 20.00-21.30).
Simon Bech, som både har været herre
spiller, bestyrelsesmedlem samt dame
senior træner takker af efter at have haft
sin gang i klubben i hele 24 år. Damerne
kalder det dog for at ”holde lidt pause”.
Her vil vi i bestyrelsen gerne sige tusind
tak for samarbejdet, dit engagement for
klubben og ikke mindst alt det du har
bidraget med. Vi er taknemmelige for at
høre, at du ikke slipper Erritsø Håndbold
helt, idet du har sagt ja til at komme og
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HÅNDBOLD

vikariere ved damerne samt hjælpe lidt
med kampe, hvis behovet skulle opstå.
- Så vi siger heldigvis bare på gensyn.

GENTAGE SUCCESEN

Erritsø Bestyrelse vil i den nye sæson
gentage succesen med at holde en eller
flere fede håndboldfester. Det er takket
være den helt fantastiske opbakning vi
oplevede i forbindelse med at Dame Senior mødte SønderJyske i et pokalopgør
samt vores fantastiske to sponsorer, som
gjorde arrangementet muligt at tjene lidt
ekstra til klubkassen. Så endnu en gang
tusind tak til TopFun Fredericia og TSD
Uni Montage Aps Fredericia for at udlåne
popcorn og fadølsanlæg.

Vi SIGER DET LIGE EN SIDSTE
GANG INDEN SOMMERFERIE:
”KOM OG VÆR MED”

håndbold. Vi garanterer en masse gode
trænings
tider, et super godt fællesskab,
en masse grin og sved på panden. Så kom
frisk, vi håber at vi ses til håndbold i Erritsø.
Så hjælper vi gerne med at vejlede til
hvilket, der er passende til alderen.
· Anja Langberg Ovesen
31 16 82 45
· Sanne Falkenby
53 80 78 48
· Tanja Møllebæk Knudsen
22 79 26 31

Vi var så heldige, at centrets tidligere
inspektør, Kim Borg, havde indvilliget i at
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Tak for en dejlig udflugt, som altid en
fornøjelse at arrangere noget for jer.
Vivi og Inger

HUSK

TAK

Tak til alle jer, som er med til at drive
klubben - flittige trænere, hjælpere, spillere, forældre samt sponsorer, der er
med til at hjælpe og støtte klubben.
Hilsen fra Bestyrelsen,
Erritsø Håndbold

at forny jeres medlemsskab.
Det gælder både for gamle
som nye medlemmer.

SOMMERSÆSONEN

Den 10. maj startede vi udenfor. Der var
mødt mange op og vejret var med os.

UDFLUGT

EGIF AKTIVE SENIORER
Den 26. april afholdt vi en festlig afslutning for vore medlemmer. Der var godt
90 deltagere. Vi startede dagen med de
gængse aktiviteter, hvorefter vi indtog
cafeen for at nyde Sannes dejlige mad.

Det var nogle trætte, men glade og tilfredse deltagere, som blev sat af bussen ved EIC ved aftensstid.

Skriv endelig til os i bestyrelsen.

Vi har sagt det før og nu siger vi det lige
igen. Det er aldrig for sent at komme
forbi os og prøve kræfter med at spille

AFSLUTNING
PÅ VINTERSÆSONEN

Eftermiddagskaffen med kæmpe muffins blev indtaget i ”det grønne” ved
Frøbjerg Baunehøj – en rigtig skovtur.

fortælle om sit virke fra hans ansættelse
og indtil den store udvidelse af halkapaciteten med tennishallerne m.m.
Vore instruktører og ledere blev hyldet
for deres arbejde i løbet af sæsonen.
Alt ialt en god og festlig afslutning på
vintersæsonen.

Den 3. maj deltog 87 aktive seniorer i
udflugten til Egeskov.
Turen gik ad de små smalle veje forbi
Assens, Fåborg, Korinth, vikingeborgen
Ravnsborg og Brahetrolleborg. En meget
smuk tur i strålende solskin.
Vi ankom til slottet ved frokosttid og fik
et dejligt måltid i den gamle ridestald
Cafe Jomfru Rigborg. Herefter var der tid
på egen hånd til at se bl.a. Slottet, Camping Outdoor Museum, Falck Museet,
Veteranmuseet og Den gamle Købmand.
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FREDERICIA SVØMMEKLUB
– EN DEL AF EGIF

Sommeren 2022 står for døren og dermed også slutningen af denne sæson. En
sæson, som har budt på mange spændende oplevelser for vores medlemmer.

NÆSTE SÆSON I STØBESKEEN

Mange medlemmer har efterspurgt
hold til næste sæson. Det er helt fantastik med den opbakning vi oplever
fra jer. Planlægningen af næste sæson
er næste færdig og for den kommende
sæson vil der igen være svømmehold i
både Erritsø Idrætscenter og Fredericia
Idrætscenter. Straks vi har alle ting på
plads, vil vi sende mail ud til alle nuværende medlemmer, når vi åbner for tilmeldinger til de nye hold på vores hjemmeside www.fredericia-svom.dk.

REMA 1000 AQUACAMP

Traditionen tro, afholder vi i sommer
feriens uge 26 igen den populære Aqua
camp for børn i alderen 7-12 år. Campen
er både for børn, der kan svømme, og
dem der ikke kan svømme. Det er en
hel uge fyldt med sjove aktiviteter både
i vandet og på land, hvor vores svømmeinstruktører er klar på at give børnene en
oplevelse de sent vil glemme.

DANICH OPEN – PÅSKEN 2022

I påskens flotte vejr var Fredericia Svømmeklub – en del af EGIF repræsenteret
ved Danish Open 2022 i Bellahøj Svømmestadion i København med deltagelse
af Camilla Bitz og Christian Thomsen.
For begge svømmere var stævnet en
rigtig god læring i at håndtere et stævne
over 5 dage.

VI GØR DET SAMMEN 2022

Fredericia kommunes Folkeoplysningsråd var d. 27. april vært for deres årlige
prisuddeling.
I kategorien ”Vi gør det sammen” vandt
Fredericia Svømmeklub – en del af EGIF,
prisen i skarp konkurrence med bl.a.
EGIF Rugbys venner.

Camilla svømmede sine næstbedste tider
nogensinde på 50, 100 og 200 meter fri
(crawl).

Sammen med den fine pris fulgte en
blomst, et glasfad og en gave til klubben på 1.000,- kr.

Det var en rigtig flot præstation af Camilla,
specielt da hun 2 uger forinden allerede
havde toppet til et stort internationalt parastævne i Berlin.

Bestyrelsen i Fredericia Svømmeklub – en
del af EGIF, modtog prisen for det store
arbejde, der har været forud for og under
sammenlægningen af de to tidligere
svømmeklubber EGIF Svømmeklub og
DeltaSwim til én klub, samt det arbejde,
hvor ”de” og ”os” er blevet til ”vi”, både
blandt børn og voksne i hele klubben.

Christian svømmede PR i 50 fri og 100
ryg, og var tæt på PR i 50 ryg. Det gav 2
B-finaler med en 1. plads i 100 ryg B-finalen og en delt 4. plads i 50 ryg B-finalen.
Udover de flotte resultater, boede
svømmerne sammen med svømmere
fra Odder, Kolding og Horsens.
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FREDERICIA SWIMCUP 2022

Nogle fejrer 1. maj med politiske taler,
picnic og fællesskab i Parken.
I Fredericia Svømmeklub - en del af EGIF
- fejrede vi 1. maj i vandet i Fredericia
Idrætscenter med afholdelse af Fredericia
SwimCup, det første større langbanestævne på “hjemmebane” siden Corona
(langbane er et bassin på 50 meter).
Ud over en masse svømmere fra vores
egen klub, deltog også svømmere fra
Grenå, Holstebro, Horsens og Vejle svømmeklubber. Der blev heppet og svømmet
en masse nye personlige rekorder (PR)
– ligesom flere for første gang fik prøvet
kræfter med et stævne på langbane.
Forplejning blev det også til, til de mange
frivillige, officials, sekretariatet og hjælpere og her skal der lyde en stor tak til
Løvbjerg Fredericia for sponsering af
alt, hvad vi kunne ønske, for afholdelse
af et fantastisk arrangement.
Ligeledes tak til klubbens sponsorudvalg, der stod for det yderst spændende amerikanske lotteri både før og
under stævnet, i alt blev der indsamlet
ca. 8.000 kr.

Aquacamp sommer 2022 foregår i år i
Erritsø Idrætscenter, mandag – fredag
mellem 9 - 15. Tilmeldingsfrist er den
01.06.2022.
Læs mere på www.fredericia-svom.dk.

Fra bestyrelsen lyder en tak til alle klubbens
medlemmer samt til Folkeoplysningsrådet.

Camilla Bitz (tv) og Christian Thomsen (th) sammen med
klubbens talentudvikler Örn Arnarsson.

Den fine pris samt de forskellige prismodtagere.
Formand René Christensen (2 række th).
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FLOT FORÅR
FRA FØRSTE SENIOR

Fodboldafdelingens førstehold, som
spiller i serie 2, er i skrivende stund
i gang med en flot og spændende
forårssæson.
Holdet spiller i en rigtig tæt række, hvor
det er tydeligt at alle skal være klar fra
start, hvis man ønsker at gå fra banen
med points.
Fredericia Idrætscenter med spejlblankt vand, lige inden startskud gik.

Meningen med stævnerne er at give
svømmerne erfaring og mod på stævner
– her med minimal fokus på den tekniske
svømning og helt uden diskvalifikationer.
Et begynderstævne kan sammenlignes
med total-håndboldkampe eller 3-bandebold i fodbold for de små. Det er glæden
ved idrætten, som er i fokus.

Med god organisation er holdet, trods
tætte kampe, gået fra banen med points

i alle kampe undtagen en enkelt. Den
gode organisation ses blandt andet i at
vi indtil videre i 8 kampe har formået at
lukke helt af for modstanderne i de 5 af
dem, således de ikke har scoret mod os.
I skrivende stund er der tre hold,
som kæmper om oprykning, nemlig
Fredericia KFUM, Skibet IF samt os
selv. Med et tæt og interessant kampprogram den kommende tid bliver der
spænding til det sidste.
Karsten P.

En stor tak til de forældre og svømmere,
der hjalp til.
Medaljerne var pudsede og klar til Fredericia SwimCup 2022

BEGYNDERSTÆVNE

Den 7. maj 2022 blev 4. og sidste begynder
stævne afholdt i Fredericia Idrætscenter.
Og det var nogle mega seje svømmere
der deltog.
Begynderstævner er for vores medlemmer, som gerne vil prøve kræfter med konkurrencesvømningen. Over hele sæsonen
afvikles 4 stævner med forskellige temaer
indenfor de fire stilarter, crawl, rygsvømning, brystsvømning og butterfly.
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De seje svømmere fra Fredericia Svømmeklub – en del
af EGIF. Fra venstre: Emilie, Yasmin, Mia, Victoria, Oliver,
Simon, Alexander og Gustav fra klubbens Talenthold.

Pia og Susanne
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EGIF TENNIS & PADEL

INDENDØRS TENNIS

Projekt indendørs tennis startede for flere
år siden som en drøm og en business
case med budget, tilbud, tegninger osv.
i regi af Kim Borg som daværende hal
inspektør i EIC og undertegnede som
tennisformand.
Det blev et skuffeprojekt, som blev parkeret grundet manglende finansiering
dengang.
Det lavede Corona om på via kommuner
nes løft af anlægsprojekter til understøttelse af samfundsøkonomien under pandemien. Skuffen - og andre skuffer - blev
åbnet i Erritsø og mange andre steder.
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I vort lokale Erritsø idrætsliv blev det til
en tiltrængt ombygning og modernisering af EIC, nye klubhuse til Rugby og
Fodbold, og et Ketcher center på vej nu
i fysisk opførelse med 2 indendørs tennisbaner og 4 indendørs padelbaner.
Vi er mange der glæder os som børn til
juleaften frem mod forventet åbning i
oktober 2022.
Tusind tak til kommunen, EIC, EGIF og alle
andre der har støttet processen undervejs.
Foto fra 14. maj 2022 - byggeriet skrider
fremad. Rejser sig mod himlen."
Hans Martin
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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

7594 1684

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj
www.gittedahlhusdesign.dk

