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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 marts 2017” er 
søndag den 19. marts – udkommer 6. april.

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

REDAKTION

IDRÆTSPRIS TIL ERRITSØ RUGBY
TILLYKKE
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UDSOLGT TIL ÅRETS EGIF CUP
EGIF CUP er en god tradition for ung-
domshold på begge sider af Lillebælt. 
Stævnet samlede drenge og piger fra 
en lang række byer til en venskabelig 
dyst på fodboldbanen lørdag den 21. 
januar og den efterfølgende weekend. 

Deltagerne og de mange tilskuere fik 
et stævne lidt ud over det sædvanlige, 
hvor der blev givet fuld gas med lys-
show, røg og musik til alle holdenes 
indløb. Det gjorde EGIF Cup 2017 til en 
sjov oplevelse for alle deltagere, uanset 
deres sportslige niveau.

Dobbelt så mange - Deltagerantallet 
var mere end fordoblet i forhold til sid-
ste års EGIF CUP, så der måtte laves en 
venteliste på de hold, der ikke nåede at 
komme med. EGIF Cup 2017 havde 270 
fodboldhold på banen med cirka 1500 
børn og unge op til 15 år.

LOKALE SPONSORER
Som noget nyt i år samarbejdede stæv-
ne-arrangørerne med 12 lokale sponso-
rer, så alle spillerne fik en sportstaske 
med hjem som et minde om et godt 
stævne. Der blev også i år samlet rigtig 
mange sponsorgaver ind til en særde-
les attraktiv tombola. Faktisk måtte der 
meldes alt udsolgt lidt før planlagt på 
stævnets sidste dag. Der skal endnu 
en gang lyde en STOR TAK til sponso-
rer til såvel sportstasker som til gaver 
til tombola.

John Vangsgaard

FODBOLD
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FODBOLD

GENERALFORSAMLING
EGIF Fodbold afholder ordinær generalforsamling

mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00 i Mødelokale 3 i EIC.
Vi håber at mange med interesse i EGIF Fodbold vil dukke op. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal sendes på skriftligt til 
formand Kim Stewen senest den 19. marts på stewen.k@live.dk

Karsten Pedersen

13 DRENGE I REGIONSFINALE
Efter 3 runder i DBU Jyllands indendørs 
turnering endte u13-1 på andenpladsen 
og u13-2 på tredjepladsen i puljen efter 
Team Midtjylland.

De 2 bedste hold kvalificerede sig regi-
onsfinalen i Rårup. 
Her blev det til 2 nederlag og 1 sejr. 
Dette rakte til en tredjeplads. 

Herefter fortsætter u13 træningen ude 
mandage og onsdage kl. 16.30-18.00
på kunstgræsbanen indtil først i april. 
Herefter træner vi kl. 17.00-19.00 om 
mandagen og kl. 18.00-19.45 om ons-
dagen.

Flemming Nielsen
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FODBOLD

SUPER LØRDAG FOR  
U9/10 PIGER!!
Under røg og damp og lysshow og høj 
musik, i den mørkelagte hal, gjorde U9/
U10 piger deres entre til EGIF CUP 2017, 
mens speakeren råbte pigernes navne 
– en efter en. Fantastisk entre sammen 
med de øvrige hold.

Denne lørdag stod i fodboldens tegn. 
Om formiddagen drog vi til Bogense 
hallerne, hvor vi skulle spille turne-
ringstævne mod klubberne fra Holluf 
Pile-Tornbjerg IF, Marienlyst, Morud IF, 
Brenderup IF, Bogense G&IF og Taarup/
Paarup IF. Det blev til seks sejre under 
ledelse af Didde. Fantastisk flot og god 
opbakning fra de medrejsende tilskuere.

Om eftermiddagen deltog de samme 
seks U9/U10 piger i EGIF CUP 2017 i 
U10 piger B/C rækken, så det var med 
stor spænding trænerteamet mødte 
op til EGIF CUP. Havde pigerne mere 
energi?

Vores piger er først startet op med at 
spille fodbold i august /september sid-
ste år, så de er nybegyndere i forhold til 
andre klubber. 

Første kamp mod Kolding Boldklubs U9 
piger. Det blev en tæt kamp mod de 
godt kæmpende Kolding hold. Vi kunne 
dog trække os ud af kampen med en 
sejr på 3-1.

Anden kamp var mod de godt spillende 
Hedensted piger. Vi kom foran med 1-0 

kort efter udlignede Hedensted. Kampen 
bølgede frem og tilbage, vi fik scoret til 
2-1 omkring et minut tilbage af kampen 
og kort før slutfløjt udlignede Hedensted 
IF til 2-2. Det var nogle skuffede Erritsø 
piger der gik fra banen. Så den ”lille lom-
me psykolog” måtte i brug.

Tredje kamp blev en tæt kamp mod Har-
tes U10 piger. Vi kunne dog trække os 
sejrrigt ud af kampen med en 2-1 sejr.

Team VAB U10 kom straks foran med 
1-0. Skuffelsen var at læse i pigernes 
ansigt, men de kæmpede videre og 
vi fik udlignet. Midt i kampen scorede 
Team VAB endnu en gang og vi var 
bagud 2-1. Herefter foretog vi ændring 
i opstillingen, for at kunne lægge pres 
på modstanderen, og det gav bonus, 
så kort efter fik vi udlignet til 2-2 og det 
holdt indtil et halvt minut, hvor vi fik bol-
den prikket over målstregen og det blev 
kampens resultat.
Super flot piger.

Her ses de stolte vindere af U10 piger B/C rækken. 
Bagerst fra venstre ses Leah, Naya og Frida. For-
rest fra ventre ses Karoline, Louise og Lærke.
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VELKOMMEN TIL VENINDE FODBOLD!
Tag din/dine bedste veninde(r) med til pigefodbold. Vi har det rigtig sjovt.
Vi træner hver mandag i Erritsø Idrætscenter hal 2. 

U9 / U10 piger årgang 2008 og 2007 træner fra kl. 16.00 – 17.00 til og med 20. 
marts. Hver torsdag træner vi på kunststofbanen (udendørs) fra kl. 16.15 – 17.30 
indtil græsbanerne åbnes.

U5 / U6 / U7 / U8 piger årgang 2011, 2010 og 2009 træner fra kl. 17.00 -18.00.
Du skal bare møde op i noget sportstøj og i et par indesko, så skal vi nok tage godt i 
mod dig og din veninde for en hyggelig time, hvor vi får pulsen op og får øvet noget 
fodbold.

Du behøver ikke at have spillet fodbold 
før - det lærer vi dig, så kom bare forbi 
en mandag.

Kontakt evt. Pigeansvarlig leder:
Tina Aabo Frederiksen på mail 
t.aabo@hotmail.com

Med sportslig hilsen
Træner teamet
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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer strømmer stadig til 
AKTIV TIRSDAG-seniorsport. 
Det er skønt at 60+erne har fået øjnene 
op for hvor vigtigt det er at holde sig i 
form samt at få del i det sociale sam-
menhold, som eksisterer hos os bla. 
når vi samles til en kop kaffe og ikke 
mindst synger et par sange. 

ÆLDRE OP PÅ DUPPERNE
Et af vore medlemmer syntes, at det 
skulle pointeres, at man i Erritsø virkelig 
gør noget for at få os ældre op på dup-
perne. Hun henvendte sig til Tv Syd, 
og tirsdag den  7. februar fik vi overra-
skende besøg af fotografen/journalisten. 
Men …. det var ikke lige det vi havde 
forventet. Han var kun interesseret i op-
varmningen, selvom vi fortalte ham om 
alle vore aktiviteter. Vi tilbød ham en tur 
rundt i idrætscenteret, men nej. Derfor 
ingen omtale af det virkelige aktive liv 
tirsdag formiddag. Skuffende..........

Den 9. februar var der stor idrætsfest i 
Fredericiahallerne. Inger og Vivi var in-
viteret med. Der blev uddelt en masse 
erkendtligheder til de idrætsudøvere, 
der havde markeret sig i 2016. Bl.a. Er-
ritsø Rugby. Tillykke til RUGBY. 

VANDGYMNASTIK 
Torsdagsholdet 
var rigtig i gang 
under dygtig 
ledelse af Inge 
Gormsen da 
fotografen (Vivi) 
besøgte dem.  
Billederne taler 
for sig selv. Her 
er smil og latter, 
som Inge er så 
dygtig til at få frem hos deltagerne sam-
tidig med at man får sig rørt. 

TUREN TIL ROM. 
Alt er optaget, dvs at vi har 39 tilmeld-
te, og kan ikke få flere med – grundet 
flypladserne – Men der er en del på 
ventliste, så måske er der alligevel håb 
forude. 

UDFLUGT 
Tirsdag den 2. maj er der allerede til-
rettelagt en udflugt til Alrø. Nærmere 
herom senere. Men sæt et kryds i ka-
lenderen 
 

Inger og Vivi.    
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Koks og kæberaslere
i Kolonihaven

Opføres af Erritsø Dilettanterne i Erritsø Forsamlingshus

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Instruktør 
Michael Kristensen

Suffløse 
Bente Stricker

Scenemester 
Kurt Dahl

Karla 
Jette Mogensen

Birthe 
Lone Eriksen

Anny 
Brit Borring Jakobsen

Tine 
Karin Tuxen

Niller 
Asger Veje

Kesse 
Herluf Nørskov

Stephansen 
Jan Bjærre

Vilmar 
Lars Zoffmann

Bimse 
Bjarne Wetche

Lørdag den 11. marts 2017
• Eftermiddagsforestilling - 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 inklusiv 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/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 Butikstorvet. 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.
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GYMNASTIK

Lørdag den 18. marts er det tid til Gymna-
stikafdelingens årlige forårsopvisning i Er-
ritsø Idrætscenter med vintersæsonens 
hold. Vi håber, at rigtig mange vil komme 
og se holdenes flotte opvisninger.

Som sidste år er opvisningen delt i 2. Før-
ste del har indmarch kl. 10.00 og opvis-
ning af de yngste af vore børnehold samt 
gæsteholdet Ågård Efterskole.
Herefter (ca. kl. 12.00) er der pause og 
hallen skal tømmes.

Anden del har indmarch kl. 14.00 og op-
visning af gæsteholdet Ringe Efterskole, 

instruktørholdet og 7 af vore hold. In-
struktørholdet er en samling af gymna-
stikafdelingens instruktører, som sam-
men giver en lille opvisning mest for sjov. 
Dagen slutter ca. kl. 16.15.

Hele dagens program kan ses på vor 
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk . 
Entré kun kr. 30,- for voksne over 16 år, 
børn gratis. (NB! Kun kontant betaling og 
mobilepay - ikke kort)

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…)

FORÅRSOPVISNING
Lørdag den 18. marts 2017 i Erritsø Idrætscenter

Børnehold kl. 10.00 – Andre hold kl. 14.00
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GYMNASTIK

SOMMERGYMNASTIK
I skrivende stund ser vort program for sommergymnastik ud som følger, idet der 
dog kan komme ændringer og tilføjelser – følg derfor med på vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk

Hold Tid og sted Instruktør Fra-til Kontingent

Line Dance Mandag kl. 18.30-20.00, EIC Mette 20/3-29/5 250,- 
   Uge 12-22
   excl 16,23 

Sommergymnastik Tirsdag kl. 19.00-20.00, EIC Poul Jakob,  28/3-30/5 250,-
voksne M/K  Gytha, Mette Uge 13-22

 
Rygtræning Onsdag kl. 17.30-18.30, EIC  Bente 22/3-24/5 250,-
   Uge 12-21 

Yoga Onsdag kl. 19.30-20.30, EIC Lene 29/3-7/6 250,-
   Uge 13-23
   excl uge 17 

Parkour Torsdag kl. 18.30-20.00 Højmosen Philip, Mads 23/3-1/6 175,-
fra 10 år    Uge 12-22
   excl 21 

Bemærk forskellig start/slut og uger uden træning pga helligdage.
Tilmelding via vort online system på www.egif-gymnastik.dk 

Lars Jensen
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GYMNASTIK

SPRINGMEKKA
Ca. 100 børn og unge fra gymnastikfor-
eningerne i Fredericia havde fredag den 
3. februar 2017 valgt at bruge en ekstra 
eftermiddag/aften i springgymnastik-
kens tegn. Der var kaldt til samling i Kir-
stinebjerghallen på Havepladsvej, hvor 
EGIFs gymnastikafdeling i forvejen har 
5 hold, der træner. Fordelen i denne 
hal er nemlig stortrampolin- og spring-
gravsfaciliteterne, som blev indviet for 
godt et år siden. Og det er godt, når 
man gerne vil udfordre sig selv og ud-
vikle sine spring.

Der var spring på alle niveauer – fra en 
forsigtig salto til vovede dobbeltrotatio-
ner med skruer. Alle havde en spænd-
stig, sjov og hyggelig fredag, som blev 
sluttet af med lidt frugt og chokolade til 
energidepoterne. Arrangementet laves 
i et samarbejde med gymnastikforenin-
ger i Fredericia, - i år BPI tovholder, og 
vi støttede op med instruktører til ba-
nerne. Tak for hjælpen til vores frivillige 
instruktører.

BØRNEFÆLLESTRÆNING
Søndag den 5. februar 2017 kl. 9.30 
mødtes en flok gymnaster, instruktører 
og forældre fra vores børnehold ved Er-
ritsø Idrætscenter for sammen at køre 
med bus den laaange tur ud til Bred-
strup-Pjedsted hallen, hvor årets bør-
nefællestræning skulle afholdes. Der 
er altid noget særligt over det, når man 
skal afsted som hold med bus. I år var 

temaet EVENTYR – og der var således 
lagt op til at møde eventyrfrøer, Klods-
hans, prinser og prinsesser, og selvføl-
gelig at komme til fest på slottet.

I alt var der samlet ca. 160 børn, som 
havde en forrygende dag i gymnastik-
kens Eventyr-verden. Erritsø havde ca. 
40 børn og 15 hjælpere med. Der blev 
drønet rundt på 10 baner, som holde-
ne skulle cirkulere på - godt hjulpet af 
”tanterne”, som holdt sammen på hvert 
deres hold hele dagen. Efter de mange 
baner, frugtpause og miniopvisning til 
sidst kunne en flok trætte børn hoppe 
i tur-bussen igen og ved 13-tiden vende 
næsen mod Erritsø.

Dette arrangement er ligeledes et sam-
arbejde mellem gymnastikforeninger i 
Fredericia, - i år var G94 tovholder, og til 
næste år er det så os fra EGIF igen. Vi 
og børnene glæder os allerede.

Lars Lærkedahl
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BADMINTON

CUP 7000
Traditionen tro blev der mellem jul og 
nytår, afholdt Cup 7000 turnering for 
nuværende og gamle spillere fra 7000 
Fredericia. Mere end 90 spillere havde 
meldt sig til, og det blev til 2 gode dage 
med mange spændende kampe i Er-
ritsø Idrætscenter. Mange tak til alle der 
deltog, og specielt til dem der arrange-
rede og hjalp til.

Her er det Jonas Yde Jensen der får sin 
præmie af formand Morten Møller

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Erritsø Badminton afholder Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017, 

kl. 19.00 i Erritsø Idrætscenter.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være indgivet per mail til klubbens formand mmoeller@tdcadsl.dk, senest 

8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning v/ Formand Morten Møller
3.  Fremlæggelse af Årsregnskab v/ Preben Nyeng
4.  Valg af Formand: Morten Møller ønsker ikke genvalg
5.  Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Lynge Madsen, ønske ikke 

genvalg 
6.  Valg af 1 bilagskontrollant  

Valg af 1 suppleant for bilagskontrollanter 
7. Behandling af indkomne forslag 
8.  Eventuelt 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
Morten Møller 
Preben Nyeng
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SVØMNING

SPONSORSTÆVNE
Lørdag den 21 januar havde svømme-
klubben sit årligt tilbagevende sponsor-
stævne. Der var i år gjort rigtig meget 
for at få sponsorkontrakter i hus, så en 
STOR tak til alle de svømmere som 
har været ude hos Fredericias lokale 
erhvervsdrivende. I år var rekord år. Vi 
svømmede flere penge ind end nogen 
sinde og havde flere svømmere med 
end nogensinde. Totalt blev det til 350 
000 meters svømning.

Også det amerikanske lotteri var en 
kæmpe succes. Takket være en stor 

indsats fra flere forældres side ifht 
indhentning af sponsorgaver, men 
i særdeleshed takket være Martin 
Christensen fra svømmeudvalget. I år 
havde vi nogle rigtig fine præmier og 
i flæng kan nævnes 3 weber gasgrill, 
3 x 4 billetter til Lalandia Billund, 1 stk 
undervognsbehandling til bil, overnat-
ning på hotel, brunch på cafe, super-
flot havebænk og mange mange flere 
flotte præmier.

En kæmpe tak skal lyde til alle de er-
hvervsdrivende i Fredericia og omegn 
som støtter op om svømmeklubben.
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SVØMNING

Der var også fint fremmøde fra familie 
og venner, som vi ligeledes skal huske 
at takke. Flere havde også sponsoreret 
deres børn/børnebørn samt var med til 
at spytte i kassen ved køb af lodder til 
det Amerikanske lotteri.

Følg Erritsø  
Svømmeklub på Facebook
Svømmeklubben har oprettet Face-
book side, hvor klubbens medlemmer 
og andre interesserede kan følge med 
i klubbens aktiviteter. Søg på Erritsø 
Svømmeklub.

DÅM-K (Odense og Ringe)
I weekenden 3.-5. februar har klubben 
haft to svømmere med til Danske År-
gangsmesterskaber (kortbane) for år-
gang 2003 og 2004. Louise Jensen og 
Mathilde Thy Asmussen svømmede 
super godt og lavede begge to 3 indi-
viduelle personlige rekorder. Samtidig 
kvalificerede de sig begge til deltagel-
se ved Danske Årgangsmesterskaber 
(langbane) til sommer.

Danske Junior/ 
Senior Mesterskaber
I marts måned har klubben mange 
svømmere kvalificeret til Danske junior/
senior mesterskaber. Superflot repræ-
senteret og vi ønsker alle held og lykke. 
Svømmerne som er kvalificerede er 
Morten Baxter, Frederik Fournais, Mal-
the Lindquist, Kasper Stenbæk, Louise 
Skovgaard Jensen, Sofie Sjøgren og 
Lukas Jeppesen.

Stævne i Lübeck
Som noget nyt arbejder klubben på at 
deltage ved et stort stævne i det nord-
tyske. Som forberedelse til flere stæv-
ner på langbane (50 meter bassin) i for-
året satser vi på at deltage i stævne ved 
Lübeck i slutningen af marts måned.

Morten Thy Asmussen
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IDRÆTSPRIS TIL ERRITSØ  
RUGBY
Ved den årlige idrætsfest i Fredericia, 
hvor byens idrætsudøvere blev kåret, 
fik rugbyafdelingen Nordea fondens: 
Gør det muligt pris.
 
Det er en stor cadeau til alle ungdoms 
spillere, deres forældre, senior spillere, 
de gamle spillere, venner og bekendte 
af klubben for det store frivillige arbejde 
de udøver for klubben. 

ET STORT TILLYKKE

NOMINERING
Ja ikke nok med det, så blev klubben 
også nomineret til årets SIF prisen. 
Altså to nomineringer. Det må siges at 
være virkelig flot. 

Tillykke til vores u-12 spillere for deres 
nominering og ikke at forglemme deres 
guldmedalje, som de vandt sammen-
lagt under dansk rugby union.

 
SKOLERNES RUGBY DAG  
I ERRITSØ
Et fantastisk tilbud til alle skoler i Frede-
ricia Kommune. 

Den 6. april vil der blive afholdt Skoler-
nes Rugbydag i hele landet arrangeret 
af aktivaaretrundt.dk og Dansk Rugby 
Union. 

RUGBY
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Erritsø rugby står klar til at modtage 
tilmelding fra klasserne mellem 3-8 i 
kommunen,  og dette foregår på hjem-
mesiden aktivaaretrundt.dk

BOOT CAMP
Rugby ungdom afholder årets første 
træning for ungdoms spillere den før-
ste weekend i marts, nemlig den 4/5 
marts. Her skal der trænes i rugby, so-
cial samvær og sammenhold i løbet af 
de 48 timer som boot campet varer. 
Nærmere oplysninger kommer på klub-
bens hjemmeside og Facebook senere.

TRÆNINGSSTART
Udendørs træning starter tirsdag den 1. 
marts, og det første stævne er i slutnin-
gen af april. 

FAST 5 RUGBY
Stor succes ved årets fast5 rugby-
stævne afholdt i Erritsø hallerne. Erritsø 

rugby vandt stævnet og fik i alt 3 hold 
blandt de 4 bedste ved stævnet. Det 
må siges at være flot. Der deltog 10 
hold fordelt på diverse klubber og efter-
skoler. Denne form for indendørs rugby 
er nu ved at finde det rigtige koncept så 
vi er godt på vej.

SENIOR:
Udendørs træning startede den 14. feb. 
Vores spillere skal til København lige 
inden turneringsstart for at spille en 
trænings kamp mod CSR, inden de 
skal spille kvart finale i pokal turnerin-
gen mod Hundested. Selve turnerin-
gen i år starter 1. april hjemme mod 
Århus. Angående landskampe, så skal 
Danmark møde Finland i april måned i 
Odense.

Paul Erik Jensen
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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
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

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

18



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



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

Brude- og festkjoler · Egen kollektion
Syning af specialopgaver · Forandring af tøj

www.gittedahlhusdesign.dk

7594 1684

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


