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

ERRITSØ G&IF
www.egif.dk

Marts 2017 – 49. årgang
www.egif.dk

TENNIS

CAROLINE KOMMER MÅSKE NOK IKKE LIGE FORBI DEN 
DAG, MEN ER VELKOMMEN LIGESOM ALLE ANDRE!

TENNISSPORTENS DAG 2017 
LØRDAG DEN 29. APRIL KL. 10-15 HOS
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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 17. april - udkommer 4. maj.

Øvrige deadlines for 1. halvår 2017 er: 21. maj.

REDAKTION

TENNIS

Kom til Tennissportens dag lørdag 29. april 
2017 klokken 10 til 15 hos

og få en gratis og spændende introduktion til tennissporten med træning, spil-
øvelser, gode råd om udstyr og information om klubbens mange aktiviteter.

Klubben byder på sodavand, øl og grillpølser.

Vi afholder et lille gratis lotteri med en ny juniorketcher og en ny seniorketcher 
som præmier til de heldige (kun for fremmødte pt. ikke-medlemmer af klubben).

Vi ses lørdag den 29. april 2017 klokken 10-15 på klubbens anlæg på 
Krogsagervej 46 B ved siden af EIC.
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Seje piger spiller også fodbold!!
Tag din/dine bedste veninde(r) med til 
pigefodbold. Vi har det rigtig sjovt.

Vi lærer respekt og tolerance, for selv-
om vi ikke er ens, er vi gensidig afhæn-
gige af hinanden som et hold.

Men fodbold er ikke ”kun” sjovt leg 
med en bold – det er også en sund mo-
tionsform, der kan være med til at bi-
drage til din fysiske sundhed.

Udendørstræningen starter op i april 
måned i - uge 14.

Opstart d. 3. april. U9 / U10 piger år-
gang 2008 og 2007 træner hver man-
dag og onsdag fra kl. 16.45 – 18.15.

Opstart d. 4 april. U8 piger årgang 
2009 træner hver tirsdag og torsdag fra 
kl. 17.00 -18.30.

Opstart d. 4. april. U5 / U6 / U7 piger 
årgang 2011, 2010 og 2009 træner hver 
tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 -18.30.

Du skal bare møde op, så skal vi nok 
tage godt i mod dig og din(e) veninde(r) 
for sammen skaber vi gode oplevelser 
med fodbolden som centrum.

Vi du vide mere er du velkommen til at 
kontakte en af klubbens frivillige ledere.

Pigeansvarlig leder 
Tina Aabo Frederiksen, t.aabo@hotmail.com

U9/10 piger træner 
Finn Pedersen, finnpsen@youmail.dk

U8 piger træner 
Tina Aabo Frederiksen, t.aabo@hotmail.com

U5 / U6 / U7 piger træner 
Michael Hebsgaard, m_hebsgaard@hotmail.com 
og holdleder Anita Hebsgaard, anitahebsgaard@hotmail.dk 

Med sportslig hilsen 
Træner teamet 

FODBOLD
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UNG TRÆNER INTRO DAG
Lørdag d. 20. maj. Fra klokken 10.00 – 12.00

Går du med drømmen om at blive ungtræner i EGIF fodbold, så er her lige et rigtig 
godt tilbud til dig.

Lørdag d. 20. maj afholder vi et 2 timers intro kursus til nye interesserede ungtræ-
nere.

Eneste krav til dig er, at du er fyldt 13 år.
Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd, bare mød op ved det nye klubhus
Vil du gerne vide lidt mere på forhånd er du velkommen til at kontakte

John Vangsgaard
Mobil: 2730 3465.

Mail: vangsgaardklanen@mail.dk

FÆTTER BR CUP 2017
Søndag den 23/4 afholder EGIF Fodbold for 28. gang Fætter BR Cup.

Det er et stævne for piger og drenge fra U5-U11. 
Der er tilmeldt hold fra nær og fjern.

Der er gaveposer til ALLE deltagere, da alle er vindere til Fætter BR Cup.
Der vil være masse af aktiviteter rundt på området omkring Erritsø Idrætscenter og 
klublokalet, bla. hoppeborg og hoppepuder mm, så det er søndagstur vær for hele 
familien.

Kig forbi og støt op om EGIF Fodbold.

Tina Aabo

FODBOLD
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GENERALFORSAMLING
Den 2. marts afholdtes generalforsam-
ling i svømmeklubben. Efter årets be-
retning og gennemgang af klubbens 
regnskab skulle der vælges nye besty-
relsesrepræsentanter.

Afgående fra bestyrelsen var Morten 
Thy Asmussen, Kasper Malmskov-
Hartvig og Ulrik Jensen. Alle tre arbej-
der dog videre i klubben i forskellige 
udvalg, men udtræder altså af bestyrel-
sen.

Nye i bestyrelsen er Anders Billesø 
Beck, Franz Rom Poulsen og som sup-
pleant valgtes Gitte Baun-Nielsen.

Efter generalforsamlingen konstitu-
erede den nye betyrelse sig og Lena 
Jeppesen valgtes som ny formand og 
Franz Rom Poulsen som næstformand.
Bestyrelsen består hermed udover 
ovennævnte i den kommende periode 
af Anne Simon og Mette Dam Hansen.
Tak for indsatsen skal lyde til de afgå-
ende bestyrelsesmedlemmer og pøj 
pøj til de nytiltrådte.

GODE RESULTATER VED JUNIOR/
SENIOR MESTERSKAB
Første weekend i marts måned deltog 
6 svømmere fra Erritsø Svømmeklub 
i Dankse Junior/Senior mesterskaber 
på langbane i Hjørring. Det blev til et 
ganske succesfuldt mesterskab med 3 
klubrekorder. Ud af 23 starter blev det 
ligeledes til ikke mindre end 20 person-
lige rekorder. Sofie Sjøgren og Malthe 

Lindquist svømmede begge i 50 me-
ter Butterfly klubrekord og drengenes 
holdkap i 4 x 100 meter Fri slog ligele-
des klubrekorden. Holdkappen bestod 
af Malthe Lindquist, Kasper Stenbæk, 
Lukas Jeppesen og Morten Baxter. 

Det fantastiske stævne udløste der-
med is fra træneren.

INTERNT KLUBSTÆVNE I DELTA OG 
ERRITSØ SVØMMEKLUB
Mandag den 13. marts deltog de fleste 
af klubbens svømmere på både talent-
holdet og konkurrenceholdene i internt 
kortbanestævne i Fredericia Idræts-
center. Ligesom turen til Hjørring var 
stævnet i FIC en kæmpe success for 
alle svømmerne. Ud af 93 starter blev 
det til 81 personlige rekorder. Der blev 
slået to klubrekorder, begge af Morten 
Baxter, i 100 og 200 meter Butterfly. 
Derudover kvalificerede Mathilde Thy 
Asmussen sig til Vestdanske Årgangs-
mesterskaber ved at svømme under 
kravtiden i 100 meter Medley.

KLUBSTÆVNE DEN 20. MARTS FOR 
LETØVEDE OG ØVEDE
Den 20/3 afholdes internt klubstævne 
for svømmerne på klubbens Letøvede 
og Øvede hold. Dette er sæsonens an-
det klubstævne og søskene, forældre 
og bedsteforældre (samt andre interes-
serede) skal være velkomne til at kigge 
forbi svømmehallen.

SVØMNING
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GYMNASTIK

TILMELDING TIL 
SOMMERSVØMNING
Der er nu åbent for tilmeling til som-
mersvømning. Der er mulighed for 
sommersvømning mandag eller tors-
dag eftermiddag fra 27/4 og indtil 22/6-
2017.
Tilmelding foregår på klubbens hjem-
meside www.erritsoesvoemmeklub.dk 
under tilmelding børn/unge.

Husk du kan følge Erritsø Svømmeklub 
på Facebook – søg på Erritsø Svømme-
klub og tilmeld dig gruppen.
 

 Morten Thy Asmussen    

SVØMNING

FORÅRSOPVISNING
Højdepunktet og afslutningen på vinter-
sæsonen i gymnastik er forårsopvisnin-
gen i Erritsø Idrætscenter. Det foregik i 
år lørdag den 18. marts.

Allerede aftenen før blev hallen klar-
gjort til opvisning, og der blev kørt flere 
læs redskaber fra både Højmosen og 
Kirstinebjergskolen, så alt var på plads 
til opvisningen - som faktisk var 2 op-
visninger, idet dagen er delt i 2 med 
pause ved middagstid, med børnehold 
om formiddagen og øvrige hold om ef-
termiddagen. 

Indmarchen startede lørdag kl. 10 som 
en festlig start på dagen. Det var en 
stor oplevelse for de spændte børn at 
gå ind i en hal fyldt med klappende til-

skuere og musik. Efter fanehilsen og 
velkomst ved formand Arne, kunne det 
store forældre/barn hold starte dagen 
som første hold på gulvet. Herefter var 
det tid til en stor oplevelse med Ågård 
Efterskole, som med deres 138 elever 
gæstede os og leverede en meget flot 
opvisning. Resten af formiddagen var 
der opvisning af yderligere 8 børnehold 
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GYMNASTIK

med glade piger og drenge, som kunne 
vise hvad de havde lært til træningen 
hele vinteren.

Efter en pause var der ny indmarch 
kl. 14 for eftermiddagens hold, og for-
mand Arne kunne byde velkommen 
til en fyldt hal og 9 gymnastikhold. Ef-
termiddagens program blev indledt af 
Ringe Efterskole med 139 elever, som 
også leverede en forrygende opvisning 
– det er noget helt særligt at opleve en 
efterskoles gymnastikopvisning. Andet 
hold på gulvet var instruktørholdet, som 
er en stor flok af foreningens gymna-
stikinstruktører, der lige – mest for sjov 
og sammen – ville vise at de også kan 
lave gymnastik både rytme og spring. 
Resten af eftermiddagen var et meget 
varieret program med flotte rytmehold, 

fantastiske springhold, udfordrende 
parkour samt Line Dance. 

Statistikken viser også, at der er sket 
meget i EIC den dag. I løbet af dagen 
har der været ca. 1000 betalende til-
skuere (børn havde gratis adgang), og 
næsten 600 EGIF gymnaster samt 277 
efterskoleelever har givet opvisning.

Desuden bemærkes, at udover de 15 
hold som gav opvisning, har gymna-
stikafdelingen i vintersæsonen haft 16 
hold, som ikke er opvisningshold. Som 
afslutning på dagen og gymnastiksæ-
sonen var der om aftenen hyggelig fest 
for alle instruktører og hjælpere i gym-
nastikafdelingen.

På vor hjemmeside er der mange bille-
der fra dagen www.egif-gymnastik.dk

Lars Jensen
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GYMNASTIK

SOMMERGYMNASTIK
Se nærmere 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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AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

AFSLUTNING på inde sæsonen 
Mange af EGIF’s afdelinger har allerede 
afsluttet indesæsonen. AKTIV TIRSDAG 
tager april måned med og afslutter tirs-
dag den 25. april. Vi er p.t. ved at finde 
ud af, hvad vi skal traktere og underhol-
de med. I starten af april vil indbydelse 
ligge klar til medlemmerne. Men sæt 
et kryds i kalenderen. 
 
OPVARMNINGEN
Tirsdagens aktiviteter kræver, at man 
skal opvarme først, så den første halve 
time er afsat hertil. Det er et impone-
rende syn at se alle seniorerne samlet 
i hal 2. Der er ca. 130 på gulvet under 
dygtig ledelse af Birthe Jensen. Efter 
opvarmningen er man rede til at gå til 
de mange forskellige aktiviteter efter 
eget valg. Billederne taler for sig selv, 
der er i hvert fald ikke plads til flere på 
halgulvet. Mange foretrækker at lave 
gymnastik resten af tiden under Bir-
thes ledelse. 

NY TUR TIL OKTOBERFEST
Den 23. – 26. oktober er vi ved at plan-
lægge en tul til BAUNATAL nær KAS-
SEL. 

Lidt om turen: Oplevelsestur til BAU-
NATAL, med masser af hygge, bryg-
geribesøg, danseaften med all inkl. 
drikkevarer (øl, vand og vin) en aften 
med rigtig Bayersk stemning. Bryggeri 
med rundvisning, smagsprøver, samt 
middag på bryggeriet. Hyggeaften i 
hotellets bar i kælderen (”Den gamle 
smedje”) mulighed for at spille kegler. 
Indkøbstur til Kassel. 

Program til denne tur ligger klar en 
gang i april. Allerede nu kan vi meddele 
at tilmelding skal finde sted senest den 
18. august til Vivi. 
 
UDFLUGT 
Husk at sidste frist for tilmelding til ud-
flugten den 2.maj er  den 11. april. 

 Inger og Vivi.    
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HOVEDBESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING
UDDRAG AF BERETNING
I 2016 fremlagde og vedtog Fredericia 
kommune en ny tilskudsordning for by-
ens foreninger. 

2016 blev også året hvor Fodboldafde-
lingen flyttede til nye lokaler i EIC. Selv 
om det var dejlige nye lokaler, var der 
stadig nogle, der savnede de gamle 
lokaler. Måske ikke de fysiske lokaler, 
men kulturen og friheden der var med 
de gamle lokaler.

Det er stadig vigtigt for mig at EGIF er 
synlig ikke mindst i lokalområdet og her 
synes jeg at de forskellige afdelinger 
gør et stort og godt stykke arbejde. På 
de interne fronter er afdelingerne hel-
digvis 100 % selvkørende og kræver 
kun ganske lidt involvering fra hovedbe-
styrelsens side. 

SPORT
Hovedbestyrelsen har ikke været de 
mest aktive i selve bladet, men vi dis-
kuterer det på hvert eneste hovedbe-
styrelsesmøde. Ruth sikrer det korrek-
te indhold til hvert nummer og har også 
lovet at fortsætte med dette i tiden 
fremover. TAK til Ruth for indsatsen.

EGIF´S VENNER
EGIF’s Venner ligger jo under Hovedbe-
styrelsen og aktiviteterne er primært fo-
kuseret omkring vores største sponso-
rer OK og Super Brugsen i Erritsø, hvor 
vi stiller op til forskellige arrangementer. 

SJOV LØRDAG:
Sjov lørdag er fortsat en succes blandt 
børn og unge i lokalområdet og der er 
ingen tvivl om at dette kommer til at 
fortsætte i årene fremover.

SENIORSPORT – AKTIV TIRSDAG:
Hos Seniorsport er alt tilbage ved det 
gamle. Vi kan være rigtig stolte af Se-
niorsport både mht. de fysiske aktivi-
tetstilbud, men også de mere sociale 
islæt som kaffe og sang, teatertur, 
forårs- og sommertur mv. En stor tak 
til Vivi og Inger, deres instruktører og 
medhjælpere for den helt unikke og 
imponerende indsats, der lægges for 
dagen her!

TAK
Idet jeg går ud fra, at de enkelte un-
derafdelingers trænere, ledere, med-
hjælpere m.fl. i den kommende tid 
bliver behørigt hyldet på de respektive 
afdelingers generalforsamlinger, vil jeg 
indskrænke mig til en overordnet, fæl-
les, men velment: Tak for et storartet 
arbejde i det forløbne arbejdsår 2016. 
Jeres indsats kan ikke fremhæves nok! 
Tak til alle samarbejdspartnere: De 
enkelte underafdelinger og deres be-
styrelser, sponsorer, støtteforening, 
Michael Kristensen og hans dilettan-
ter, trænere/ledere/instruktører, Erritsø 
Idrætscenters forretningsudvalg, hal-
lens cafeteria og det øvrige personale i 
Erritsø Idrætscenter og mange flere for 
samarbejdet i det forgangne år!

Lars Bøgebjerg
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HOVEDBESTYRELSEN

Regnskabet udviste et overskud på ca. 
25.000 kr.

Årets lederpris, skænket af Flemming 
Fænø, blev ikke uddelt på aftenen, men 
efterfølgende på en træningsaften i rug-
byafdelingen.

Der var genvalg til formand Lars Bø-
gebjerg og kasserer Kurt Hansen, samt 
Flemming Fænø som billagskontrollant.

ÅRETS LEDER
RUGBY-afdelingen i Erritsø GIF indstiller 
hermed Michael Klæsøe til Årets Leder 
2016 i EGIF.

Michael Klæsøe begyndte som 16-årig 
at spille rugby i Erritsø, og han fik straks 
smag for sporten. Da job og uddannel-
se bragte ham til Fyn, gav det ham rig 
mulighed for at dyrke sporten og dygti-

gegøre sig yderligere som rugbyspiller i 
Lindø RSC i Munkebo. 

Da han i 2012 vendte tilbage til Dan-
mark, fik han tilbudt hvervet som hold-
leder for Danmarks rugbylandshold. 
Samme år vendte han tilbage til Erritsø, 
i en rolle som spillende træner for se-
niorerne.

Fra starten indtog Michael en rolle som 
engageret og dedikeret træner, der kræ-
ver det yderste af sine spillere, uanset 
om det er til træning eller i kamp. Det er 
desuden kendetegnende for Michael, 
at han fra sin position som forward går 
forrest med sin kompromisløse, fysisk 
betonede stil - og derved animerer sine 
holdkammerater til at følge trop. Uden 
for banen er Michael venlig og imøde-
kommende og har store menneskelige 
kompetencer, der bygger sine spillere 
op og får dem til at arbejde med deres 
svagere sider.

Sammen med bestyrelsen lagde Mi-
chael i 2012 den målsætning, at før-
steholdet skulle nå en Top-3 placering 
i Danmark. Dette mål blev næsten ind-
friet, idet Erritsø i 2013 sluttede på en 
samlet 4. plads i dansk rugby, en tange-
ring af klubbens rekord fra både 1992 
og 1993.

I 2015 blev Michael Klæsøe, som spil-
lende træner, fortjent kåret til årets se-
niorspiller i Erritsø GIF Rugby.

Det er således en førsteholdstrup i en 
klart opadgående kurve, som Michael 

12



HOVEDBESTYRELSEN

kunne aflevere ved udgangen af 2016. 
Det er ekstra glædeligt, at Michael fort-
sætter med at spille rugby for Erritsø, 
så vi fortsat nyder godt af ham på og 
uden for banen.

Som fast mand på førsteholdet arbej-
der Michael desuden på at oprette en 
særskilt oldboys-afdeling, og det er nok 
her, hans fokus vil ligge fremadrettet.  

Kurt Due Petersen  

DILETTANT
Vi har i løbet af marts afholdt vores år-
lige dilettantforestillinger. Vi gennem-
førte i alt 6 forestillinger: 2 eftermid-
dagsforestillinger, 2 aftenforestillinger 
og 2 lukkede forestillinger.

Handlingen foregik i en kolonihave-
forening, og som det hører sig til i en 
dilettantforestilling, var der mange for-
viklinger, rappe replikker, og en masse 
humor. Skuespillerne gjorde det frem-
ragende og på en måde, så publikum 
fik grinet en masse og havde en sjov og 
festlig oplevelse.
Ved aftenforestillingerne var der tillige 
spisning, og den ene aften sluttede af 
med dans til Corner Duo.

Efterfølgende er der mange, som har 
givet udtryk for, at det har været en 
festlig oplevelse at være til dilettant, 
og vi håber derfor, at der næste år vil 
komme endnu flere tilskuere, bl. a. vore 

egne medlemmer, fordi hele overskud-
det går til vores ungdomsarbejde.

For at et sådant arrangement kan blive 
vellykket, kræver det en stor indsats, 
og jeg vil derfor sige en stor tak til:

Dilettanterne for deres store og festlige 
indsats. De har brugt utrolig meget af 
deres fritid på at øve sig. 

Instruktøren Michael Kristensen for 
hans dygtige instruktion.

Alle de mange frivillige hjælpere fra 
EGIF’ s afdelinger, som har sørget for 
bordopstilling, servering, barpasning og 
opvask m. v.

Alle vore sponsorer, som har bidraget 
både med annoncer, gevinster til lotteri 
samt hovedsponsorater.

Kurt Hansen
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RUGBY

RUGBYLEDER FÅR STOR HÆDER
Michael Klæsøe fra rugby fik sig en stor 
overraskelse til en træning i marts må-
ned. Han blev kåret til årets leder i EGIF 
2016, derudover fik han ugens frederi-
cianerpris. Stor cadeau til Michael.

SENIOR
ÅRETS FØRSTE KAMP
Seniorholdet spillede deres første kamp 
hjemme mod CSR fra København. 
Det var en træningskamp som der blev 
gået til med stor iver, resultatet betød 
ikke noget, men mere måden at diverse 
kampsituationer udartede sig på.  Må-
ske bliver det en tradition med en træ-
ningskamp før sæsonen skal gå i gang, 
ligesom i andre sportsgrene. Næste 
kamp bliver på udebane mod Hunde-
sted i pokalturneringen, hvor holdet er 
nået til kvart finalen. 

Første turneringskamp er den 1. april 
hjemme mod Århus. Spillende træner 
Jan Nielsen er fortrøstningsfuld og ser 
frem til kampene i denne sæson, idet 

klubben er blevet forstærket med en 
del nye spillere.

Vores landsholdsspiller Jeppe Magaard 
Holm og vores nye anfører er med syv-
mandsrugbylandsholdet i Berlin, hvor 
de deltager i en syv mands turnering. 

GENERALFORSAMLING
Formanden Kurt Petersen blev genvalgt 
ligesom resten af bestyrelsen. 
Der blev givet en stor tak til Michael 
Kælsøe og Brian Haugstrup Mikkelsen 
for deres indsats for klubben. Derud-
over blev generalforsamlingen gennem-
ført med ro og orden, med udveksling 
af nye ideer for klubben og dens med-
lemmer. 

UNGDOM
Ungdom starter i slutningen af april på 
hjemmebane, hvor der afholdes første 
runde for alle ungdomsspillere i de dan-
ske klubber, med andre ord kommer der 
omkring 300 forbi banerne ved Erritsø. 

NYT
Som noget nyt vil der efter den første 
kamp bliver afholdt et såkaldt træf for 
alle de oldboys som kan være med. Ved 
nuværende tilmelding kan man allerede 
se, at det vil blive en succes.     

Paul Erik Jensen                           
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UDDRAG FRA FORMANDENS BERETNING  
ET GODT ÅR FOR EN AKTIV KLUB I FREMGANG 

For andet år i træk har klubben haft 
medlemsfremgang og har nu samlet 
ca. 190 medlemmer.
Klubbens økonomi er i overskud og 
velkonsolideret. Overskuddet i 2016 
blev beskedne ca. 3 tkr. – dog efter en 
hensættelse til fremtidige investerings-
reserver på 15 tkr. Klubbens samlede 
hensatte investeringsreserver udgør nu 
samlet 33 tkr. 

Klubben har og skal fortsat have en ro-
bust økonomi, der sikrer medlemmerne 
spændende aktiviteter, nyudvikling og 
giver en rimelig rygdækning overfor 
fremtidige større investeringer.

BUDGET 2017
Bestyrelsen har lagt et budget for 2017 
med et forventet beskedent overskud 
på niveau med 2016 baseret på næsten 
uændrede kontingenter ift. 2016. Kun 
seniorkontingentet stiger en smule – 
fra 680 kr. til afrundet 700 kr. om året. 
Vi fortsætter med at stræbe efter flere 
medlemmer i klubben, tiltrække og 
fastholde flere sponsorer samt fortsat 
søge på udbudte støttemidler fra EGIF 
hovedforeningen, SIF, kommunen og 
eksterne fonde.

KLUBBENS AKTIVITETER
Også i 2016 har der været stor opbak-
ning til mandags doubleturneringen 
hver uge i udendørs-sæsonen. 

Klubben har i 2016 deltaget med samlet 
11 turneringhold i JTU og DGI. Derud-
over deltog vi i marts 2016 med 3 hold 
til indendørs DTF Senior Cup i Odense. 
I marts 2017 deltager vi med 2 hold til 
samme arrangement.

De ugentlige i alt 8 udendørs trænings-
hold – heraf 3 junior træningspas - har 
generelt været velbesøgte. Vores nye 
boldmaskine, sponseret af Sponsorud-
valget under EIC, har flittigt været i brug 
ifm. disse træningspas.

I hele vintersæsonen deltager hver søn-
dag op mod 10 børn og unge i juniortræ-
ning i Bakkehallen.

Vi har i 2016 også gennemført et par ju-
nior weekend træningspas med Laurids 
Hansen.

5 af vore frivillige trænere har i 2016 ud-
dannet sig på samlet 9 trænerkurser i 
DTF regi.  

Klubmesterskabet 2016 blev afviklet 
med mange tilmeldte og afsluttet helt 
efter tidsplanen.

Som noget nyt blev der i 2016 arrange-
ret en grillaften for alle medlemmer inkl. 
udstyrsdemonstration. Det bliver også 
gentaget i 2017.

TENNIS
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TENNIS

I foråret 2016 arrangerede vi igen sam-
men med DGI en række skoletennis ar-
rangementer for nærområdets skoler i 
skolernes idrætstimer, hvilket også i år 
har givet afkast i form af flere nye junior 
medlemmer. Den aktivitet fortsætter vi 
i de kommende år.

I vintersæsonen spiller/træner nogle 
medlemmer i Kolding Ketcher Center 
og nogle spiller indendørs i Bakkehal-
len. Begge steder er der ledig kapacitet 
til flere deltagere (egen betaling).   

KLUBHUS OG BANER
Klubhus og redskabsskur blev malet i 
2016 med støtte fra en kommunal ved-
ligeholdspulje. Vores flittige baneteam 
sørgede igen i 2016 for, at vi alle har haft 
rigtigt fine baner at spille på. Forhold vi 
får meget ros for af gæstende spillere.
Grundet slidte nøgler og cylindre har vi 
i 2016 måttet investere i helt nye nøgler 
og cylindre til klubhus og baneanlæg.

SPONSORER
Klubben har i 2016 fået markant flere 
sponsorer. Vi har i øjeblikket 15 spon-
sorer i klubben, hvilket er en væsentlig 
brik i klubbens samlede økonomi og 
muligheder for at tilbyde medlemmerne 
spændende og givende aktiviteter.

KOMMUNIKATION, 
MARKEDSFØRING, SYNLIGHED 
OG KLUBIDENTITIT
Vi har i 2016 totalt opdateret klubbens 
hjemmeside med nyt indhold, struktur 
og layout. Meget stor tak til vores kas-

serer Bjarne for den store indsats også 
på dette felt. En klubbrochure med info 
om klubben er også blevet lavet og for-
delt  i 1.000 eksemplarer bl.a.  til skole-
tennis, til medlemmernes netværk, på 
biblioteket, på skoler, i sportsbutikker, i 
EIC, i FIC og i messecentret.

Vort nye klublogo bruges på hjemme-
siden, i klubbrochuren, på vort klubtøj 
fra Lotte Gundtofts kollektion, der kan 
købes via hjemmesiden, samt på nye 
skilte og flag på klubanlægget. I 2016 
har vi via en medlemskonkurrence valgt 
klubsloganet ”Tennis for alle” – et slo-
gan der også i nyt grafisk layout findes 
på hjemmeside, klubtøj og i klubbrochu-
ren. 

I 2017 får de turneringspillere, der øn-
sker det, stillet sponserede spillertrøjer 
til rådighed for holdkampe.

FRIVILLIGHED I KLUBBEN
Det er for EGIF Tennis afgørende for 
bæredygtighed og udvikling, at klub-
bens medlemmer fortsat bakker op 
som frivillige i klubben. Både internt 
som trænere, bestyrelse, banefolk, 
turneringsarrangører, rengøringshjælp, 
holdledere, mv. og eksternt for klub-
ben som hjælpere til OK stande i Su-
perBrugsen, Sjov Lørdag i EIC, EGIF 
dilettant og idrætsarrangementer. Det 
er betydelige beløb vi både sparer og 
tjener via denne frivillige indsats. Vi kan 
ikke overleve og udvikle klubben uden 
denne indsats. I august 2016 deltog vi 
med ca. 20 frivillige hjælpere en lørdag 
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TENNIS

aften til det internationale triatlon arran-
gement i Fredericia. Vi der deltog, hav-
de en fornøjelig og meningsfuld aften 
plus at vi høstede 9.000 kr. til klubben 
alene på denne aften. Et stort beløb i 
vor klubsammenhæng.

Det kniber undertiden lidt med at rekrut-
tere frivillig hjælp især til de eksterne 
aktiviteter. Det vil jeg gerne gøre alle 
opmærksomme på KAN blive en frem-
adrettet udfordring. En aktiv, hyggelig 
og relativ billig tennisklub kommer ikke 
af sig selv!

NYT I 2017
Overordnet er det en meget tilfreds for-
mand, der skriver denne beretning for 
2016/2017, men vi hviler i EGIF Tennis 
ikke bare på laurbærerne. Vi har følgen-
de nye konkrete aktiviteter på tapetet 
for 2017 sæsonen:

•  En tennis sommerskole af 3 dages 
varighed i skolernes sommerferie. 
Trænere vil være Laurids Hansen 
og formanden (der også er træner). 
Dato og mere info følger.

•  Klubben deltager i år i Tennisspor-
tens Dag den 29. april 2017, der af-
holdes på vort anlæg kl. 10-15. Vi 
gennemfører i den forbindelse en 
ekstra markedsføring af tennisspor-
ten og klubben med materiale vi får 
gratis fra DTF. Nærmere info følger

•  Vi har lavet en for klubben gratis 
vækstaftale med DTF, DGI og Lotte 

Gundtoft som proceskonsulent over 
de næste 3 år 2017-2019 med det for-
mål at udvikle vore aktiviteter mhp. 
en medlemsvækst på minimum 30 
medlemmer over disse 3 år. Mere 
info følger.

•  En junior weekend camp med træ-
ning og turnering i foråret 2017. Dato 
og mere info følger.

•  Teknisk slagtræning for medlemmer 
ved tennis diplomtræner og coach 
Jesper Maigaard. Datoer og mere 
info følger

•  Samarbejde med naboklubber om 
juniortræning, juniorturneringer, se-
nior hyggeturneringer og flere mu-
ligheder for indendørs spil/træning i 
vintersæsonen. Mere info følger.

•  En forstærket indsats for at integrere 
de øvede juniorer i turneringer, man-
dagstennis og spil/træning med se-
niorerne også

Alle forslag til supplerende nye aktivite-
ter eller nye måder at gøre tingene på i 
klubben modtages altid gerne af besty-
relsen/formanden.

STANDEREJSNINGEN 2017
Løber af stablen søndag den 23. april 
2017 klokken 13 på klubbens anlæg, 
hvor Lotte Gundtoft fra All-shirts også 
vil være til stede med udvalgte produk-
ter fra sin nu brede kollektion af tøj, 
sko, ketchere, bolde og opstrengninger. 
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Mere info følger senere. Med tak for 
det forgangne år ønsker jeg som for-
mand alle velkomne til en ny tennissæ-
son 2017 og håber at se rigtig mange af 
jer til standerhejsningen i april.

Hans Martin Brøndum

INDENDØRS TENNIS
EGIF Tennis deltog med 2 hold i den 
landsdækkende indendørs tennis DTF 
Cup i Odense 19. marts 2017. Klubbens 
herrehold blev nr. 9 ud af 12 hold og 
vort mixed hold med Christian, Hanne 
og HM fik en flot sølvmedalje ud af 8 
deltagende hold.

Hans Martin Brøndum
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ERRITSØ DILETTANT OG 
MORSKABSTEATER GJORDE 
DET IGEN!
Ja vi må jo indrømme, at vi hvert år er 
spændte på hvor mange tilskuere, vi 
kan trække til dette vores ”hjertebarn”, 
nemlig dilettant-forestillingerne i Erritsø 
Forsamlingshus.

Igen – igen – sprænger vi rammerne, 
og med vores sidste (lukkede) forestil-
ling tirsdag den 21. marts, kom vi op på 
ikke mindre end 603 tilskuere til årets 
opførelse af ”Koks og kæberaslere i Ko-
loniforeningen Sommerfryd”.

Vi takker for den fantastiske opbakning 
fra såvel tilskuere som sponsorer og 
det søde frivillige korps af hjælpere, der 
stiller op til bordopstilling, servering og 
oprydning.

Vi glæder os desuden over at EG&IF’s 
ungdom endnu en gang kan modtage 
”en pose penge” som resultat af vores 
indsats.

Vi kommer helt bestemt igen til næste 
år – og vi glæder os allerede …

Bedste hilsner
Erritsø Dilettanterne

DILETTANT

Billedtekst:
Siddende: Lars Zoffmann, Lone Eriksen, Herluf Nørskov, Brit Borring Jakobsen, Karin Tuxen, Jette 
Mogensen.
Stående: Kurt Dahl, Bente Stricker (ja hun står op), Bjarne Wetche, Jan Bjærre, Michael Kristensen, 
Asger Veje, Palle Mogensen
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING
FODBOLDAFDELINGEN medlem af D B U
Snaremosevej 69, Erritsø,  DK-7000 Fredericia 
Tlf. +45 75 94 17 15  – www.egif.dk
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

  

STØVLESPILLET  

VINDERE November 2016 December 2016

STØVLEN  I 

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr.  300,00 63 - 44 Søren Frank
Kr.  200,00 31 Susanne Eilersen 4 Janne Kjær Hansen
Kr.  100,00 24 Tove Poulsen 92 - 1
Kr.  100,00 32 Marie Jochimsen 6 Kurt Berdiin 8
Kr.  100,00 6 Kurt Berdiin 65 Palle Bruun
Kr.  100,00 82 - 31 Susanne Eilersen
Kr.  100,00 72 Jytte Nielsen 46 Benny Mikkelsen

STØVLEN  II 

Gevinst
Kr.  300,00 171 - 128 -
Kr.  200,00 120 Sonja Andersen 108 Ernst Andersen
Kr.  100,00 148 - 154 Morten Iversen
Kr.  100,00 139 Flemming Nielsen 148 -
Kr.  100,00 175 Else Marie Pedersen 180 Annagrethe Berdiin
Kr.  100,00 162 Palle Clausen 136 -
Kr.  100,00 123 Mads Hansen 160 Jesper Wagner

Udtrukket af:   Curt Hoé

           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!

Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset.
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING
FODBOLDAFDELINGEN medlem af D B U
Snaremosevej 69, Erritsø,  DK-7000 Fredericia 
Tlf. +45 75 94 17 15  – www.egif.dk
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

  

STØVLESPILLET  

VINDERE November 2016 December 2016

STØVLEN  I 

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr.  300,00 63 - 44 Søren Frank
Kr.  200,00 31 Susanne Eilersen 4 Janne Kjær Hansen
Kr.  100,00 24 Tove Poulsen 92 - 1
Kr.  100,00 32 Marie Jochimsen 6 Kurt Berdiin 8
Kr.  100,00 6 Kurt Berdiin 65 Palle Bruun
Kr.  100,00 82 - 31 Susanne Eilersen
Kr.  100,00 72 Jytte Nielsen 46 Benny Mikkelsen

STØVLEN  II 

Gevinst
Kr.  300,00 171 - 128 -
Kr.  200,00 120 Sonja Andersen 108 Ernst Andersen
Kr.  100,00 148 - 154 Morten Iversen
Kr.  100,00 139 Flemming Nielsen 148 -
Kr.  100,00 175 Else Marie Pedersen 180 Annagrethe Berdiin
Kr.  100,00 162 Palle Clausen 136 -
Kr.  100,00 123 Mads Hansen 160 Jesper Wagner

Udtrukket af:   Curt Hoé

           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!

Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset.

ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING
FODBOLDAFDELINGEN medlem af D B U
Snaremosevej 69, Erritsø,  DK-7000 Fredericia 
Tlf. +45 75 94 17 15  – www.egif.dk
"STØVLEN"  - EGIF's Fodboldvenner 

  

STØVLESPILLET  

VINDERE September 2016 Oktober 2016

STØVLEN  I 

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr.  300,00 50 John Nielsen 44 Søren Frank
Kr.  200,00 100 Per Feddersen 94 -
Kr.  100,00 22 Ruth Hansen 62 Flemming Toft 1
Kr.  100,00 63 - 54 - 8
Kr.  100,00 12 Per Andersen 32 Marie Jochimsen
Kr.  100,00 37 - 7 Larsen
Kr.  100,00 30 Annagrethe Berdiin 3 Hanne Brich Hansen

STØVLEN  II 

Gevinst
Kr.  300,00 117 Bente Henriksen 175 Else Marie Pedersen
Kr.  200,00 195 Gitte Schouborg 112 -
Kr.  100,00 141 - 190 -
Kr.  100,00 116 - 126 Randi Nielsen
Kr.  100,00 162 Pelle Clausen 167 -
Kr.  100,00 144 Søren Mikkelsen 164 -
Kr.  100,00 156 Rigmor Toft 139 Flemming Nielsen

Udtrukket af:   Inge Barrett

           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i Støvlespillet og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!

Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 75 94 27 91  - eller i Klubhuset.
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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

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

Erritsø bygade 26, Erritsø - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 17 46 - Biltelefon 51 20 86 01

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

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


