
Til samtlige husstande ekskl. “Reklamer – Nej tak!”

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Januar 2017 – 49. årgang
www.egif.dk

DILETTANT 2017

Støt	vores	annoncører/sponsorer
-	de	er	med	til	at	gøre	det	muligt	...

Erritsø	Forsamlingshus
Lørdag	den	11.	marts		&		lørdag	den	18.	marts	2017

Koks	og	kæberaslere	
i		Kolonihaven

Karla
Jette	Mogensen

Birthe
Lone	Eriksen

Anny
Brit	B.	Jakobsen

Kesse
Herluf	Nørskov

Tine
Karin	Tuxen

Niller/Nelly
Politibetjent

Stephansen
Jan	Bjærre

Vilmar
Lars	Zoffmann

Bimse
Bjarne	Wetche

   ?

•		 Advokatgruppen
•		 Andresen	VVS
•		 Bladtkramer	Malerentreprise
•		 BodyGuide	/	Hud-	og	fodpleje
	 v/Britta	Lund
•		 Brandt	Revision
•		 BT	Gulve	&	Gardiner	A/S
•		 Erritsø	Blikkenslageren	ApS	
	 v/Michael	Nielsen
•		 Erritsø	og	Omegns	
	 Begravelsesforretning
•		 Erritsø	Tømreren	
	 v/Søren	Hansen
•		 Fotograf
	 Helle	S.	Andersen
•		 Fri	Cykler	v/Henning	Madsen
•		 Fynske	Bank
•		 Gardenia	Blomster	Fredericia
•		 Gitte	Dahlhus	Design
•		 Hansen	El	A/S

•		 Holberg’s	Murerforretning	
	 v/Dan	Holberg
•		 Lindpro	
	 -	elteknik	for	fremtiden
•		 Marmaris	Kebab	&	Pizzeria
•		 Middelfart	Sparekasse
•		 OK	Snoghøj	&	Butikstorvet	
	 -	støtter	EG&IF’s	Ungdom
•		 Papirkompagniet
•		 Pigernes	Verden
•		 “Poul	Maler”	
 Malerfirmaet 
	 Svend	Åge	Hansen	&	Søn	a/s
•		 Snedker-	&	Tømrerforretning
	 R.A.	Ussing	&	Søn	A/S
•		 SuperBrugsen,	
	 Erritsø	Butikstorv
•		 Wetche	Bageri
•		 Wiener	Salonen
•		 Zoffmann	Optik

										+	annonce	fra	PR	Offset	-	som	sidste	år

SE PROGRAM MED DATOER INDE I BLADET
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Susan Sten Carina Sørensen

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne  
et møde i hjemmet
Børge Laursen Begravelsesforretning 

75 92 04 33

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Midtjysk
Køleservice I/S

Gl.landevej 55,Erritsø
7000 Fredericia

TLF. 75 94 24 00

AUTOVÆRKSTEDET ApS . v/ Klaus & Klaus
Gl. Landevej 59 . 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.merkonomenautoteknik.dk

Erritsø Dyreklinik
Ved Erritsø Butikstorv
Erritsø Bygade 115 . 7000 Fredericia
Telf. 75 94 01 01
Husk vi har døgnvagt

Tryghed &Omsorg gennem Viden og Forståelse

Driving Academy 
Kørekort til  

BIL—MC—TRAILER 
www.driving-academy.net 

Tlf.  28 87 87 00 

 Henrik CHristensen A/s
Vejle – FrederiCiA

Autoværkstedet ApS • v/ Klaus Møller Jensen
GL. Landevej 59 • 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.autovaerkstedet-fredericia.dk

Heidi Due

Christian Jørgensen, Erritsø
Byrådsmedlem, Fredericia Kommune
Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget
Tlf. 24 61 11 99
Christian.jorgensen@fredericia.dk

RESERVERET
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Flemming Fænø 
Tlf. 75 94 20 20   
Erritsø Bygade 34, 7000 Fredericia
  
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk
   
Ruth Hansen – Stof
Tlf. 75 94 35 82
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
E-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport februar 2017” er 
søndag den 12. februar – udkommer 2. marts

Øvrige deadlines for 1. halvår 2017 er: 19. 
marts, 17. april og 21. maj.

REDAKTION

Med følgende dagsorden ifl. 
Vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
 Rikke Frost Østergaard 
 – modtager ikke genvalg
 

 Lars Rasmussen 
 – modtager ikke genvalg

 Michael Eis 
 – modtager ikke genvalg 

 Tanja Møllebæk Knudsen

6. Eventuelt 

Vi opfordrer til, at flere med interesse 
for håndbolden i Erritsø tilslutter sig 
bestyrelsen

Mange hilsner, bestyrelsen

HÅNDBOLD

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter
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GYMNASTIK

VINTERFERIE
Gymnastikken er nu godt i gang igen 
ovenpå julepausen. Træningerne star-
tede allerede den 2. januar.
Husk at det er ikke for sent at starte på 
et hold efter jul, hvis du føler lyst eller 
behov for god motion - vi har masser af 
tilbud at vælge imellem. Mød evt. op på 
et hold og få en prøvetime inden du be-
stemmer dig. Tilmelding foregår online 
på vores hjemmeside www.egif-gym-
nastik.dk hvor du også kan læse mere 
om holdene. 
NB! Ved tilmelding efter jul opkræves 
kun ½ kontingent.
Bemærk at pga. vinterferie er der ingen 
gymnastik i Erritsø Idrætscenter eller 
på Højmosen i hele uge 7.

SOMMERGYMNASTIK
Desuden er vi også i gang med at plan-
lægge sommergymnastik, som starter 
i uge 13 og 10 uger frem. Det program 
forventes klar i løbet af februar. Følg 
med på vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk 

OPVISNINGER
Forårsopvisningerne i gymnastik nær-
mer sig og de hold, der skal til opvis-
ning, er i fuld gang med opvisningspro-
grammet.
Lørdag den 18. marts 2017 har vi vor 
egen forårsafslutning i Erritsø Idræts-
center, hvor mange af vore forskellige 
gymnastikhold viser, hvad de har arbej-
det med og lært hele vinteren.
Forårsafslutningen vil blive afviklet med 
børneholdene om formiddagen og re-
sten om eftermiddagen. Desuden har 
vi i år et par store gæstehold – Ågård 
Efterskole kommer om formiddagen 
og Ringe Efterskole om eftermiddagen. 
Når programmet er fastlagt, vil det kun-
ne læses på vor hjemmeside.
Vi glæder os til at se mange gymnaster 
og tilskuere denne dag.
Flere unge hold tager også udenbys til 
stævner og opvisninger, og i år delta-
ger de i DGI-Huset, Vejle lørdag den 4. 
marts, og i Lillebæltshallen, Middelfart 
søndag den 26. marts.

GENERALFORSAMLING
EGIF’s Gymnastikafdeling afholder generalforsamling: 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter
Dagsorden i henhold til vedtægterne

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi håber, at mange vil møde op og høre om gymnastikafdelingen. (Der ikke 

risiko for at blive valgt til noget…)
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GYMNASTIK

Desuden afholdes der en fælles afslut-
ningsopvisning for alle gymnastikfor-
eninger i Fredericia. Det sker lørdag den 
22. april i Fredericia Idrætscenter.
Det kan anbefales at tage til disse op-
visninger og se både vore egne hold, 
men også hold fra andre foreninger og 
efterskoler – det er en stor oplevelse, 
idet opvisningerne er højdepunktet for 
de fleste gymnaster.

BADUTSPRING I EFTERÅRET PÅ 
FLERE NIVEAUER
Gennem efteråret har mange af børne- 
og ungdomsgymnasterne – ud over de-
res ugentlige træninger – været af sted 
til en række ekstra tilbud med gymna-
stik, sjov og hygge.

NATSPRING/-POWER
En fredag aften sidst i oktober myld-
rede ca. 70 børn fra 0.-6. aldersklassen 

ind i Erritsø Idrætscenter med sove-
grej, en stak bamser og gymnastiktøj 
under armen – eller rettere under fars/
mors arme, mens ungerne bar på højt 
humør, spænding og masser af energi. 
Klar til en hel aften og nat at springe-
hoppe-danse og ha’ det sjovt til de ikke 
orkede mere.
Der var fuld gang på banerne, og se-
nere på aftenen blev der hygget med 
film og snoller. En flok trætte unger 
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GYMNASTIK

sluttede af med morgenmad lørdag 
morgen, mens far og mor fik pakket 
de sidste soveposer sammen og fun-
det de manglende strømper. En stor 
tak til de frivillige instruktører, hjælpere 
og nattevagter, der var med til at få det 
hele til at rulle og gav ungerne en god 
oplevelse.

SPRING-WEEKEND
I starten af november var ca. 60 af de 
større gymnaster af sted på spring-
weekend på Ringe Efterskole, som har 
nogle helt fantastiske faciliteter, når 
man gerne vil steppe op og udvikle 
sine spring. En stor flok forældre havde 
bagt kager, så der var dømt sønderjysk 

kaffebord - i flere omgange - i løbet af 
weekenden, og det var meget populært 
blandt gymnasterne og ligeså meget in-
struktørerne, når batterierne lige skulle 
lades op igen, eller som afslutning på 
træningerne.
Der var hele weekenden stor aktivitet i 
stortrampoliner, fast-track bane og øv-
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GYMNASTIK

rige springbaner, og indtil flere gange 
kunne man høre klokken ringe i hallen. 
Den kunne man ringe med, når man var 
lykkedes med et nyt spring. En rigtig god 
weekend med masser af hygge og mas-
ser af seriøse springoplevelser. Igen en 
stor tak til de engagerede instruktører 
og til forældrene for deres opbakning til 
turen.

BØRNEJULEFRÆS
December er julemåned og det var der-
for også tid for det traditionsrige Bør-
nejulefræs i Erritsø Idrætscenter for de 
mindre gymnaster, hvor fræs rundt på 
banerne var hovedelementet sammen 
med frugtpause og selvfølgelig jule-
mandens besøg i hallen. Forældrene 
var med til en gang tovtrækning – gæt 
hvem der vandt.
De friske børn havde en sjov søndag 
med julestemning og det samme for 
de mange hjælpere, der havde styr på 
opvarmning, redskaber og lege med de 
små julenisser. Tak til alle for en god dag.

Lars Lærkedahl
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FYRVÆRKERISALG
Tak for indsatsen ifbm. fyrværkerisalget 
for EGIF Fodboldafdeling.
Det endelige resultat for fyrværkerisal-
get i 2016 er nu opgjort. Resultatet blev 
et overskud, men desværre var lidt min-
dre end de foregående år. 
Resultatet giver dog mulighed for, at 
klubben fortsat kan yde støtte til stæv-
ner til vores ungdomshold, videreud-
dannelse af vores trænere samt andre 
sociale arrangementer.
Vi vil gerne takke alle frivillige hjælpere 
der har ydet en stor indsats både ifbm. 
uddeling af flyers og omkring salget fra 

den 19/12 -31/12. Vi oplevede en virkelig 
god stemning hjælperne imellem.
Vi vil i samme ombæring gerne takke 
de samarbejdspartnere listet nedenfor, 
som har støttet klubben ifbm. fyrværke-
risalget 2016: 
- T-Hansen Gruppen A/S 
- Vognmand Eskildsen A/S 
- place2live Fredericia
- Superbrugsen, Erritsø 
- Kempel Tømrer Firma

Med sportslig hilsen 
EGIF Fyrværkeriudvalg 

Søren Kempel 

FODBOLD
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FODBOLD

BEGYNDER TRÆNERKURSUS
Klubben har fået flere nye trænere til de 
yngre hold. Vi havde derfor fået Rasmus 
Jacobsen til at sætte et lille begynder-
trænerkursus sammen. 
9 friske folk mødte op i klublokalet søn-
dag den 8/1, til et 4 timers mini kursus. 
Det indeholdte en omgang teori og 
efterfølgende måtte kursisterne selv i 
gang med øvelser på kunststofbanen. 
Et rigtig godt arrangement, alle fik no-
get med derfra.
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FODBOLD

PIGEFODBOLD SAMARBEJDE / 
FREDERICIA KFK
Egif fodbold har indgået et samarbejde 
med flere andre klubber i Fredericia:
Erritsø GIF fodbold (EGIF) 
Fredericia KFUM (KFUM)
Taulov/Skærbæk IF (TSIF)
Bredstrup Pjedsted Idrætsforening 
(BPI)

Formålet med dette samarbejde er, at 
sikre et trygt, sammenhængende og at-
traktivt trænings-, kamp- og klubmiljø for 
kvindefodbold i Fredericia Kommune.
Piger behøver ikke skifte klub for at 
spille fodbold uanset om det er bredde- 
eller elitefodbold. Der vil være tilbud og 
plads til alle.
Fra man bliver U13 spiller og op til se-
nior, går man over og bliver en del af 
Fredericia KFK. 
Man træner med sin årgang. 
Vi vægter det sociale meget højt, så 
derfor træner både bredden og eliten 
samme dag og sted. 

Fredericia KFK har en styregruppe. 
Steffen W. Blicher TSIF, Jess Petersen 
KFUM, Michelle Schmidt BPI og Tina 
Aabo Frederiksen EGIF. 
En af styregruppens mange vigtige op-
gaver er at få nye piger i gang med at 
spille fodbold i moderklubberne, helt fra 
5-6 års alderen. 
Vi skal have lavet et sikkert fundament, 
så vi har noget at bygge på til når pi-
gerne bliver ældre og nogle af dem vil 
prøve kræfter med eliten.
Vi skal have Fredericia på landkortet - 
være en førende fodboldklub indenfor 
pigefodbold. 

Tina Aabo Frederiksen
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Støt	vores	annoncører/sponsorer
-	de	er	med	til	at	gøre	det	muligt	...

Erritsø	Forsamlingshus
Lørdag	den	11.	marts		&		lørdag	den	18.	marts	2017

Koks	og	kæberaslere	
i		Kolonihaven

Karla
Jette	Mogensen

Birthe
Lone	Eriksen

Anny
Brit	B.	Jakobsen

Kesse
Herluf	Nørskov

Tine
Karin	Tuxen

Niller/Nelly
Politibetjent

Stephansen
Jan	Bjærre

Vilmar
Lars	Zoffmann

Bimse
Bjarne	Wetche

   ?

•		 Advokatgruppen
•		 Andresen	VVS
•		 Bladtkramer	Malerentreprise
•		 BodyGuide	/	Hud-	og	fodpleje
	 v/Britta	Lund
•		 Brandt	Revision
•		 BT	Gulve	&	Gardiner	A/S
•		 Erritsø	Blikkenslageren	ApS	
	 v/Michael	Nielsen
•		 Erritsø	og	Omegns	
	 Begravelsesforretning
•		 Erritsø	Tømreren	
	 v/Søren	Hansen
•		 Fotograf
	 Helle	S.	Andersen
•		 Fri	Cykler	v/Henning	Madsen
•		 Fynske	Bank
•		 Gardenia	Blomster	Fredericia
•		 Gitte	Dahlhus	Design
•		 Hansen	El	A/S

•		 Holberg’s	Murerforretning	
	 v/Dan	Holberg
•		 Lindpro	
	 -	elteknik	for	fremtiden
•		 Marmaris	Kebab	&	Pizzeria
•		 Middelfart	Sparekasse
•		 OK	Snoghøj	&	Butikstorvet	
	 -	støtter	EG&IF’s	Ungdom
•		 Papirkompagniet
•		 Pigernes	Verden
•		 “Poul	Maler”	
 Malerfirmaet 
	 Svend	Åge	Hansen	&	Søn	a/s
•		 Snedker-	&	Tømrerforretning
	 R.A.	Ussing	&	Søn	A/S
•		 SuperBrugsen,	
	 Erritsø	Butikstorv
•		 Wetche	Bageri
•		 Wiener	Salonen
•		 Zoffmann	Optik

										+	annonce	fra	PR	Offset	-	som	sidste	år
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Erritsø Dilettanterne 2017 

Lørdag den 11. marts 2017
•	 Generalprøve	-	kl.	14.30	
	 (dørene	åbnes	kl.	14.00)

		 Pris:	100	kr.	inkl.	kaffe	og	lagkage	i	pausen

•	 Buffet/forestilling/hygge	–	kl.	18.30		
	 (dørene	åbnes	kl.	18.00)

	 Pris	inklusive	buffet	og	kaffe	med	brød:	225	kr.

 Efter buffet’en starter forestillingen kl. ca. 20.00, og 
 vi slutter aftenen af med en kop kaffe med blødt brød. 

Lørdag	den	18.	marts	2017
•	 Eftermiddagsforestilling	-	kl.	14.30	
	 (dørene	åbnes	kl.	14.00)

		 Pris:	100	kr.	inkl.	kaffe	og	lagkage	i	pausen

•	 Forestilling/buffet/dans	–	kl.	19.00
	 (dørene	åbnes	kl.	18.15)

	 Pris	uden	buffet	og	dans:		125	kr.
	 Pris	med	buffet	og	dans:			250	kr.
	 Efter	forestilling	og	buffet	spiller	Corner	Duo	op	til	dans.

Buffet’en	leveres	begge	aftener	fra	EICafeen	i	Erritsø	Idrætscenter

Billetter til eftermiddagsforestillingerne købes ved indgangen.  
Billetter til om aftenen købes i Kiosken i SuperBrugsen på Butikstor-
vet. Forsalg starter mandag den 6. februar.

Bordbestilling	sker hos Kurt Hansen fra torsdag den 9. februar 
– tlf. 2215 2150 hverdage mellem kl. 17 og 20.

“Koks	og	kæberaslere	 
i	kolonihaven”

Årets	forestilling:
Foregår i Kolonihaveforeningen Sommerfryd.

Vi befinder os i have nr. 666 - djævelens nummer - hvor Kesses hus 
fungerer som samlingssted (og smugkro) for den noget brogede flok, 
der bor i Haveforeningen. Hidtil har alt været idyl ... men generalfor-
samlingen kuppes af den nye formand, der glæder sig til at få rettet 
op på forfald mht. såvel ukrudt, vandforbrug - og smugkro.

Og det kommer der selvfølgelig en masse herlige episoder ud af.

Personerne i stykket er igen omhyggeligt ”casted” af instruktør  
Michael Kristensen – Glæd jer til at se “gamle” såvel som nye aktører:

Karla  Jette Mogensen       Ilter madamme
Kesse  Herluf Nørskov       Har smugkroen
Anny  Brit Borring Jakobsen       Detroniseret formand
Vilmar  Lars Zoffmann        Medløber/Spiller harmonika
Bimse  Bjarne Wetche        Blød Rocker
Niller/Nelly ??         Politibetjent
Birthe  Lone Eriksen        Emsig kolonihaveejer
Stephansen Jan Bjærre        Ny og emsig formand
Tine  Karin Tuxen        Bimse’s kæreste

Vores suffløse er i år Bente Stricker og jobbet som scenemester  
er overtaget af Kurt Dahl.

ERRITSØ	G&IF
www.egif.dk
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Støt	vores	annoncører/sponsorer
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Cup 7000 - 2016
Traditionen tro var mange, både unge 
og ældre badmintonspillere, samlet d. 
28/29, mellem jul og nytår til stævnet i 
Erritsø Idrætscenter. 
Kommunens bedste badmintonspillere 
skulle findes i de forskellige rækker.
 Med næsten 100 deltagere fra 5 klub-
ber var der gang i hallen de 2 dage som 
stævnet varede. Da vi nåede til torsdag 
aften var der spillet 170 kampe.
Erritsø Badminton,  FBC,  BPI, Elbohal-
len og Børkop deltog i stævnet, og Er-
ritsø Badminton var med i alle rækker 

Vinderne (fra Erritsø) i de forskellige 
rækker:

Herresingle U11 – D 
Bjørn Nyeng

Herredouble U11 – D 
Jonas Aleksander Yde Jensen /  
Bjørn Nyeng

Mixed double U15 – D 
Andreas Bøgebjerg (FBC) / Helena Møl-
ler (Erritsø)

Herresingle A 
Morten Møller

Damesingle A  
Maria Møller

Mixed double A  
Morten Møller / Maria Møller

Damedouble A-B  
Henriette Hausted (Erritsø) / Carina W. 
Andersen (FBC)

Herresingle Motion  
Karsten Sørensen

Herredouble Motion + 65 
Christian Arenbrandt / Per Le Dous

Klubben vil sige mange tak til alle delta-
gerne, frivillige hjælpere og vore spon-
sorer for den store opbakning omkring 
stævnet.
 
Tak til vore sponsorer; Fa. Kommune, 
Middelfart Sparekasse og Yonex.

Cup 7000,  
ved Kim Behrendt Jørgensen

BADMINTON



SVØMNING

SPONSORSTÆVNE
Lørdag den 21. januar svømmes der 12 
timers svømning i hallen, hvor svøm-
meklubben afholder det årlige sponsor-
stævne. I lighed med øvrige år bruger 
svømmerne op til stævnet meget tid på 
at finde sponsorer for at hjælpe til med 
at finansiere svømmelejre og stævner. 
I forbindelse med dette års sponsor-
stævne vil vi udvide vores amerikanske 
lotteri, således alle i svømmeklubben 
har mulighed for at vinde nogle af de 
fine præmier. I den sidste uge op til 
stævnet vil der blive solgt lodder i hal-
len i svømmeskole tiden.
Svømmerne skal hver svømme 3 x 20 
minutter og her gælder det så om at 
svømme så langt som muligt. 
Der plejer at være en super stemning i 
hallen, så kender du en af svømmerne 
eller kunne du blot godt tænke dig at se 
hvordan et sponsorstævne afvikles skal 
du være velkommen til at slå vejen forbi 
mellem kl. 9-18.

DANSKE HOLDMESTERSKABER 
I RINGE
I midten af december deltog klubben 
igen i danske holdmesterskaber for 
hold i 4 division, som i år var henlagt til 
Ringe svømmehal. I flere år har klubben 
ikke været med til danske holdmester-
skaber, men 2016 skulle altså være en 
ny begyndelse. Et superfint stævne til 
at afslutte sæsonen med, et par person-
lige rekorder og ikke mindst nogle ud-
fordringer da alle discipliner skal svøm-
mes. 400 meter medley, 800 og 1500 
meter fri blev dermed en del af pensum 
for et par svømmere og alle gjorde det 
superfint. Klubben landede midt i feltet 
af deltagende klubber. Generelt en fin 
læring for svømmerne og ikke mindst 
socialt en god oplevelse.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling finder sted i Erritsø Idræts Center 

torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00 – lokale 1.
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SVØMNING

TALENTHOLDSWEEKEND OG 
TRÆNINGSLEJR
Klubbens talenthold har her i løbet af 
december været sammen til en hygge-
dag i hallen. Dagen startede med ”byg-
selv” burgere i hallens cafeteria, hvoref-
ter der var aktiviteter i hallen og til sidst 
i svømmehallen. I løbet af det nye år. 
Den 28/29 januar skal talentholdet lige-
ledes af sted på en mini-træningslejr til 
Tommerup.

DÅM-K (Odense og Ringe)
I weekenden 3.-5. februar har klubben 
2 svømmere som er kvalificerede til 
Danske Årgangsmesterskaber i hen-
holdsvis Odense og Ringe. Louise Jen-
sen (årgang 2003) skal svømme 50, 
100 og 200 meter rygcrawl - deltager 
i Odense og Mathilde Thy Asmussen 
(årgang 2004) skal svømme 50 og 100 
meter brystsvømning og 100 meter Fri 
deltager i Ringe. Held og lykke til begge 
piger.

NY TRÆNER FOR KI OG KII
I slutningen af første halvsæson opsag-
de svømmeklubben samarbejdet med 
den daværende førsteholdstræner. Hel-
digvis gik der ikke længe inden vi kunne 
melde om at en ny træner var på plads. 
Fra 1. januar starter Dennis Jespersen 
som træner for klubbens to bedste kon-
kurrencehold. Dennis har 5 års træne-
rerfaring fra vores kolleger i DeltaSwim 
(Fredericia Svømmeklub), hvor han har 
gjort et kæmpe arbejde for talentudvik-
lingen. Dennis har tidligere været kon-
kurrencesvømmer, men har også lagt 
mange timer i triatlon sporten. I hans 
tidligere trænervirke har han også haft 
ansvaret for svømmere der dyrker triat-
lon. Klubbens bestyrelse glæder sig til 
at arbejde sammen med Dennis i tiden 
fremover, og er sikre på vi har fundet en 
fantastisk kapacitet til klubben. Velkom-
men til Dennis.

Morten Thy Asmussen
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JULEAFSLUTNING 
 Den 13. december afholdt vi juleafslut-
ning. 127 medlemmer havde tilmeldt 
sig. Det var en hyggelig dag med god 
mad fra May Britts køkken. Vi havde 
også underholdning af 9 musikanter, 
der alle underholdt på deres harmonika. 
Der blev sunget julesange, og mandel-
gaver – i alt 6 stk. - blev også uddelt. 

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

UDLANDSTUR
Den første tirsdag i 2017 blev program-
met til vores udlandstur 2017 præsen-
teret. Allerede på nuværende tidspunkt 
har 25 medlemmer tilmeldt sig. Turen 
går i år til ROM og tidspunktet er den  
15. - 19. august. Det bliver en meget 
oplevelsesrig tur, hvor vi skal opleve de 

mest populære steder i ROM. Vi skal 
flyve med SAS fra Kastrup, og bliver 
kørt i bus fra Erritsø hallerne direkte 
til lufthavnen. Skulle der være nogle, 
der har fattet interesse for turen, er 
man meget velkommen til at ringe på 
tlf. 26 54 17 13 hos Vivi for nærmere 
information. 
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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

NY AKTIVITET
Det nye år blev indledt med en ny aktivi-
tet i fitness centret.  Som det ses på bille-
derne er der god tilslutning til denne akti-
vitet. Mange havde også ømme muskler 
bagefter, så det er noget der virker. 
Der var rigtig mange, der her i det nye år 
mødte op til samtlige aktiviteter. 

GODT NYTÅR 
 

Inger og Vivi    

HOVEDBESTYRELSEN
EGIF’s HOVEDGENERALFORSAMLING

afholdes mandag den 27. februar kl. 19.30 
I Erritsø Idrætscenter. Dagsorden iflg. vedtægterne
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Erritsø Dilettanterne 2016 

Lørdag den 27. februar 2016
•	 Generalprøve	-	kl.	15.00	
	 (dørene	åbnes	kl.	14.00)

		 Pris:	75	kr.	inkl.	en	forfriskning	i	pausen

•	 Buffet/forestilling/hygge	–	kl.	18.30		
	 (dørene	åbnes	kl.	18.00)

	 Pris	inklusive	buffet	og	kaffe	med	brød:	200	kr.

 Efter buffet’en starter forestillingen kl. ca. 20.00, og 
 efter forestillingen er der kaffe med brød og hygge 

Lørdag	den	5.	marts	2015
•	 Eftermiddagsforestilling	-	kl.	15.00	
	 (dørene	åbnes	kl.	14.00)

		 Pris:	75	kr.	inkl.	en	forfriskning	i	pausen

•	 Forestilling/buffet/dans	–	kl.	19.00
	 (dørene	åbnes	kl.	18.15)

	 Pris	uden	buffet	og	dans:		125	kr.
	 Pris	med	buffet	og	dans:			200	kr.
 Efter forestillingen serveres buffet/Corner Duo spiller op til dans.

Buffet’en	leveres	begge	aftener	fra	EICafeen	i	Erritsø	Idrætscenter

Køb	af	billetter	/	bordbestilling:
Billetter:  Bagerbutikken/Kiosken i SuperBrugsen på Butikstorvet. 
Forsalg starter mandag den 1. februar.

Bordbestilling:  Fra torsdag den 4. februar ved Kurt Hansen  
– tlf. 7594 2950 hverdage mellem kl. 17 og 20.

“Tre	piger	søger	partnere...”

Årets	forestilling:
En forviklingskomedie om tre kvinder – mormor, datter og barnebarn 
– der leger Kirsten Giftekniv for hinanden.

Til mormoderens runde fødselsdag har de hver især inviteret en  
mandlig gæst til en af de andre. Men da ingen ved, hvordan de 
pågældende mænd, der i øvrigt bliver sammenlignet med potte-
planter, ser ud, bliver de så at sige parret med den forkerte.

Kokkepigen forsøger godt nok at parre dem efter, hvem der har livret 
tilfælles med en af kvinderne, og om det er en mulig metode, skal vi 
ikke røbe her. 

Personerne i stykket er som sædvanlig omhyggeligt ”casted” af  
instruktør Michael Kristensen:

Anne Marie Nipså Bente Stricker   Mormor
Else Marie Nipså Brit Borring Jakobsen  Datter
Inge Marie Nipså Maj Stavnager Hansen Barnebarn
Stinne   Jette Mogensen  Kokkepige m.m.
Finn Kaspersen Johnny Sparvath  U-landsfrivillig
Lars Åholm  Lars Zoffmann   Direktør
Henrik Engberg Herluf Nørskov  Forretningsmand
Gartner  Kurt Dahl   ...

Også vores uundværlige suffløse Anni Eriksen samt scenemester  
Andreas Eriksen er en del af teamet endnu engang.

ERRITSØ	G&IF
www.egif.dk

DEN 25. FEBRUAR 2017
i Erritsø Idrætscenter, hvor der er 
aktiviteter i alle haller og i Svømmehallen

Da det er fastelavssøndag næste dag, begynder vi aftenen med at slå 
katten af tønden, og vi håber, at rigtig mange vil deltage.

SJOV LØRDAG

Når kattedronningen og kattekon-
gen er fundet, kan der som sæd-
vanlig spilles fodbold, håndbold, 
badminton, mini-tennis, rugby, 
bordtennis, og i hal 3 er der opstillet 
en Air-track, som kan bruges til alle 
former for spring, ligesom Svøm-
mehallen er åben som sædvanlig.

Der er åbent for alle kl. 18.30 – 
21.30, og for 5. – 9. klasse er der så 
en time ekstra fra kl. 21.30 – 22.30.

Dørene åbnes kl. 18.15. 

Hvis man ikke vil dyrke idræt, kan 
man hygge sig i cafeteriet.
Der serveres IKKE alkohol.

Sportssko til indendørs brug skal 
medbringes, og det koster stadig 
KUN kr. 25,-- at deltage.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Kurt Hansen, tlf. 22 15 21 50.

Det er den sidste Sjov Lørdag i 
denne sæson, så vi håber, vi ses 
igen til efteråret.

                           Kurt Hansen
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GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes der til rugbyafdelin-
gens ordinære generalforsamling 
fredag den 10 marts 2017 kl. 19.00 i 
klubhuset, Krosagervej 46a, Fredericia. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag skal være formanden Kurt 
Due Petersen i hænde seneste fredag 
den 3 marts 2017.
Kurt Due Petersen: 20263337, 
mail: kurt@erritsoerugby.dk

TRÆNING

UNGDOM:
Tirsdag: I Erritsø hallen kl. 18 til 19. for 
dem under 12 år.
Tirsdag: På lysbanen ved Erritsø hallen 
kl.18-19.15.

SENIOR:
Torsdag: I Erritsø hal 2. kl. 18.30-20.00.

FAST RUGBY
For andet år er Erritsø rugby vært for in-
dendørs rugby med hold fra hele landet 
den første weekend i februar. 
Konceptet går ud på fem mand mod 
fem som mødes på en indendørs bane. 
Der spilles touch rugby, hvor man som 
spiller kun skal røre sin modstander, 
som dermed skal aflevere bolden vi-
dere lige så snart man er rørt. En hurtig 
form for rugby, bare indendørs. 

Paul Erik Jensen

RUGBY
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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
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Gl. Landevej 59 B · 7000 Fredericia · T 4020 3066

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
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ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Annette Nicolajsen

 Tlf. 75 94 02 40 • www.bedemanderritsø.dk

Vendersgade 1A · 7000 Fredericia · Tlf. 7620 3950
www.fynskebank.dk · fredericia@fynskebank.dk

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

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser

Spar tilmeldings gebyret i februar måned!

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



Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Erritsø Butikstorv

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

DANMARKS
GULVENTREPRENØR

Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside
www.tagpap.com

Mobil: 20 15 59 90 ·mail: tagpap@tagpap.com

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44


