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RUGBY 
35 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVE

ET VIDUNDERLIGT RUGBYSTÆVNE
For disse ord – vidunderligt og rugbystævne – er bare så sande, når man 
ser tilbage på Rugbys 35-års jubilæumsstævne, der blev afviklet for børn og 
unge spillere lørdag den 24. august

Deltagerne i 35-års jubilæet er 
ved at indfinde sig

Stifter af og æresmedlem i EGIF Rugby, Paul Michael 
Kjærgaard (t.h. i hvid poloshirt) deltog også.



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

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
e-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport oktober 2019”
Søndag d. 20. oktober 2019, 
udkommer den 12.- 13.nov.
Øvrige deadline: 24. nov.
Ret til ændringer forbeholdes 

s
Dyrlæger
Ve tfyns

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

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

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk

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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

Rådgivnings og aktivitetscenter for demens 

T : 2280 0195
E :  demensfaellesskabet.lillebaelt@fredericia.dk

Dronningsgade 97, DK-7000 Fredericia
www.fredericia.dk

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



BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA

VI SÆLGER 
BOLIGER 
VI SAMLER 
IKKE PÅ DEM
Ring på 8844 2070

GYMNASTIK

SÆSONSTART
Sæsonen 2019-2020 i Gymnastikafde-
lingen startede i uge 36 og er således 
godt i gang med generelt fint fremmø-
de og engagerede gymnaster og træne-
re. I skrivende stund er vi oppe på 547 
tilmeldte. Husk at det er ikke for sent at 
hoppe med på et hold – skynd dig blot 
af sted til næste træning, vi har mange 
gode tilbud. 

TILMELDING
For at foretage tilmelding skal du på 
vor hjemmeside www.egif-gymnastik.
dk gå til siden med Online Tilmelding, 
klikke på det ønskede hold på listen og 

efterfølgende klikke på knappen ”Til-
meld”. I den forbindelse vil vi lige minde 
dem, der endnu ikke har fået tilmeldt 
sig, om at få sig tilmeldt. Det er selv-
følgelig i orden at prøve holdet et par 
gange, inden man tilmelder sig.
På nogle hold er der maksimum på an-
tallet af deltagere, for at sikre udbyttet 
for gymnasterne eller fordi der simpelt-
hen ikke er plads til flere. De fleste af 
disse hold er desværre allerede fyldt 
eller næsten fyldt, men det er muligt 
at tilmelde sig venteliste i stedet. Vi er 
selvfølgelig kede af, at vi ikke har plads 
til alle, der har lyst til at være med, men 
programmet er nu engang det, der er 
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praktisk muligt mht. instruktører og hal-
tider. 

FLOORBALL
Vi vil gerne fremhæve det nye faste til-
tag Floorball, et spil med stav og en lille 
hvid plastikbold. Det går stærkt. Det gi-
ver sved på panden. Og frem for alt er 
det sjovt. Vi har udstyret. Du skal blot 
møde op. Alle mænd og kvinder over 
16 år er velkomne. De træner i Erritsø 
Idrætscenter onsdage kl 20-21.

RYGTRÆNINGSHOLD
Desuden er der, siden det trykte pro-
gram blev lavet, blevet oprettet et ryg-
træningshold, - et hold for kvinder og 
mænd i alle aldre; både de, som har ryg-
problemer og de, som ønsker at fore-
bygge. De træner i Erritsø Idrætscenter 
onsdage kl 20-21.30. Der er stadig en-
kelte ledige pladser.

OBS på, at vores hold for Rytmetøser 
0.-2.kl. har rykket deres træningstid et 
kvarter, så de nu træner tirsdage 18.00-
19.00 i Erritsø Idrætscenter i forhold til 
det trykte program.

KOMMENDE GYMNASTIK- 
ARRANGEMENTER
Udover den daglige træning er vi i fuld 
gang med planlægning og afvikling af 
efterårets arrangementer, som løber af 
stablen den kommende tid, bl.a.:

25. oktober: JUMP & PAY - I et samar-
bejde indbyder gymnastikforeningerne 
i Fredericia til åbne springtræninger for 
alle fra 3. kl og op i Kirstinebjerghallen. 
Det sker 2 fredage i vintersæsonen 
og koster kun 20 kr at deltage pr gang 
(kontant/mobilepay). Næste gang er 24. 
januar.

25.-26. oktober: Natspring – fredag 
aften indtages EIC af en stor flok børn 
der skal lave en masse gymnastik, sjov 
og hygge til sent ud på aftenen/natten. 
Herefter nogle timers søvn inden der 
sluttes af med morgenmad.

1. december: Børnejulefræs – en søn-
dag eftermiddag i EIC for de små gym-
naster, med gymnastik, fuld fart og jule-
stemning.

7.-8. december: Springweekend – ung-
domsholdene for spring og rytme tager 
til Ringe Efterskole og træner lørdag og 
søndag på de gode faciliteter der. Der 
bliver nok også tid til hygge og lidt søvn.

Lars Lærkedahl
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SVØMNING

SVØMMESKOLEN
Svømmesæsonen er skudt godt i gang. 
De nye børn i svømmeskolen byder vi 
velkommen og dem der er vendt tilbage 
til nye udfordringer siger vi “Dejligt at 
se jer igen”. I år er første år Svømme-
skolekonceptet er rullet fuldt ud, og der 
skal samles mærker til svømmebogen 
på alle hold. Der er fortsat ledige plad-
ser på få hold, og enkelt hold har ven-
telister. Der er også i år mulighed for 
forældre at svømme samtidig som de-
res barn. Se hvilke dage vi tilbyder For-
ældresvømning på vores hjemmeside 
under tilmelding Børn.
Vigtige datoer for svømmeskolen i 
denne sæson er: Uge 40 er 1. mærke 
uge. Ferie i uge 42. Begynderstævne 
for øvede og Talent mandag den 28/10 
(Invitation uddeles på holdene).
Alle instruktører og hjælpeinstruktører 
er uddannet til at give førstehjælp og 
får en gang om året genopfrisket livred-
derprøven. Desuden er mange tilmeldt 
inspirationskurser hos DGI.

AQUAFITNESS
Aquafitness har fået ny instruktør. Ca-
milla Okotie har overtaget musikken 
og kanten med nye øvelser og musik. 
Svømmeklubben siger Lotte Nielsen 
“EN STOR TAK” for god undervisning 
gennem 10 år samt “MANGE TAK” til 
Dorte Rørmann som for et par år siden 
trådte til og hjalp Lotte. 

VOKSENHOLD
Vi har hold både dem der er nybegyn-
dere og dem der er lidt mere øvede. 

Er man til triatlon kan man komme på 
Triholdet og holde den gode crawlstil 
vedlige hen over vinteren. For tidligere 
konkurrencesvømmere er der også et 
hold. Her mødes svømmere som pga. 
studier eller familie/børn ikke længere 
har tid til at bruge så meget tid som det 
kræves at være konkurrencesvømmer. 

KONKURRENCEAFD.
Svømmesæsonen for klubbens KI og KII 
hold er startet med alternativ træning. 
Trænerne har udnyttet det gode vejr, og 
haft svømmerne med til træning ved 
stranden og i Madsbyparken. I forbin-
delse med opstarten har en del svøm-
mer skiftet hold og trænerne har derfor 
lagt stor vægt på et godt socialt miljø 
blandt svømmerne. Dette kulminerede i 
en opstartsweekend (for svømmere på 
Talent, K3, KII og KI), med tema løb, nat-
løb, bål, sjov, hygge og overnatning i telt. 
Klubbens førstehold KI havde arrange-
ret et Tema løb til lørdag eftermiddag 
under overskriften ”Den Store Verden”. 
Der blev løbet tyreløb, lavet blindsmag-
ning, bygget en mur, smuglet menne-
sker og meget, meget mere.

Lørdag aften gik med at lave sin egen 
mad over bål, hvilket for flere var en stor 
udfordring, men som svømmere gør, så 
kæmpede alle til det sidste og lykkedes 
med at få lavet oksecuvette og bagekar-
tofler til UG.
Med beskeden om at ”på et tidspunkt 
– er der natløb” var der hygge og fri leg, 
krydret med skumfiduser, Mariekiks og 
chips i lange baner.
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SVØMNING

Kl. 1:45 natten mellem lørdag og søn-
dag gik et signalhorn af og alle skulle op 
– så var der natløb. Ikke alle var lige til-
fredse med at blive vækket, men ALLE 
kom op og gav den gas til natløbet i 
Hannerup skov. 2 timer senere kom alle 
i seng igen, nogle få havde svært ved at 
falde til ro. Det havde været spænden-
de og nervepirrende at “lege” smugler 
i mørket. Først kl. 5:00 var der atter ro.
Efter morgenmad, efterfulgt af rengøring 
og oprydning, var der forældremøde. 
Svømmerne tog glade, MEGET trætte 
og fulde med nye bekendtskaber og 
indtryk hjem igen søndag middag.
Om opstartsweekenden har Ida Eller-
mann Hald udtalt: Dejligt at snakke på 
tværs af holdene og bålhyggen var god. 
Natløbet var sjovt og udfordrende. Rig-
tig rart at alle hjalp med oprydningen. 
Tak til trænerne som ser os både i van-
det og “på kanten”.
Rose Simon siger om turen: Det var 
en god måde at lære de yngre og nye 
svømmere at kende, men samtidig 
også at være sammen med sit eget 
hold. En af de ting der især var sjovt var 
natløbet. Det var super hyggeligt og en 
anderledes oplevelse. Generelt var op-
startsturen en fed måde at blive rystet 
sammen på og bare at have det fedt 
med sine venner. Det er klart noget jeg 
synes vi skal gøre igen næste år.
Magnus M. Baun- Nielsen har også ud-
talt, at det var en meget god måde at 
starte svømmesæsonen op på. Man 
blev rystet sammen på tværs af holde-
ne og det var hyggeligt at snakke med 
de nye. Natløbet var hyggeligt og sjovt.

STÆVNER
Fredagen efter d. 30. august var KI, KII 
og KIII til sæsonens første stævne, næ-
sten på hjemmebane. Et super lokalt 
stævne i fællesskab med Delta i FIC.
Selv om sæsonen kun er 3 uger gam-
mel, gav alle svømmere den max gas, 
man kunne se at ikke alt var glemt over 
sommeren og at mange havde holdt 
formen ved lige. Da vi samlet i snit fik 
1 ny PR (personlig rekord) pr. svømmer 
som deltog, hvilket bragte os op på 
voldsomme 46,3% PR-forbedring efter 
knap 3 ugers træning. Det lover RIG-
TIGT godt for sæsonen.

Fredag d. 6. september var KI igen til 
stævne, hvor de var i Kolding og svøm-
mede LYN hurtigt – Igen med forbedrin-
ger af deres PR og flot svømning med 
et højt teknisk niveau. Samlet svømme-
de klubbens 7 svømmere 19 starter og 
der blev sat PR% på 21,05.

Næste gang Talentholdet skal til stævne 
er 4. oktober i Fredericia til Begynder-
stævne 1 af 4. 

KII og KIII deltager igen i år til Region 
syd turnering, hvor de skal til det første 
stævne af tre d. 28. september i Esbjerg
KI skal næste gang i aktion ved VEST 
danske Junior- og Seniormesterskaber 
på kortbane i Hjørring d. 4-6. oktober. 

Anne Simon
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TENNIS

KLUBMESTERSKAB 2019
Finalekampene - 11 i alt - var program-
sat til afvikling lørdag den 7. september 
med start kl. 10.
Som altid er der lidt nerver på i ugen op 
til, da vi selvsagt er meget afhængige af 
vejret. Det er ikke nogen hemmelighed, 
at prognoserne ikke så for gode ud.
Men der må alligevel være én, der holdt 
hånden over os, da vi på dagen fik den 
smukkeste blå og skyfri himmel efter 
et alvorligt regnvejr aftenen og natten 
forinden. Men Stig var tidligt på færde 
og fik hurtigt ”gjort kål på” de mindre 
pytter, der lå på banerne, som efterføl-
gende stod knivskarpt i rødlig kontrast 
til den fantastiske blå himmel. 
I Anitas og Sørens oplæg blev der spil-
let på 3 af banerne fra kl. 10, alle var 
double-kampe, nemlig:
MixDouble: Liselotte / Laurids mod 
Jane / Thomas, som blev en meget lige 
kamp, hvor der blev kæmpet om hver 
en bold, men hvor Liselotte og Laurids 
vandt med cifrene 6-1 / 6-3.
HerreDouble: Per Nielsen / Lars Bøg-
strup og Lars Thorup / Steen Vogelsang 
over for hinanden. Cifrene 6-0 / 6-1 til 
førstnævnte ”lyver lidt”. Der var langt 
mere spil end resultatet viser.
MD-kampen: Margit Kærgaard / Tho-
mas Brønnum og Trine Laursen / Stig 
Bach blev noget af en gyser, der må be-
tegnes som værende ”forbudt for børn”. 
2 fulde timer blev der kæmpet før Mar-
git og Thomas, som vindere med cifre-
ne 6-3 / 7-6 (tiebreak 8-6) kunne takke 
for kampen.

Fra kl. 11.30:
MD-kampen: Karin (Sus) Hansen / 
Erik Hansen op mod Hanne Baxter / 
Chr. Arenbrandt. Det var 2 mixdouble-
par, der kender hinandens spil, og Erik 
havde som sædvanlig en plan klar, men 
den gennemskuede Hanne og Christian 
straks. Der blev spil ud af det – selvom 
cifrene blev 0-6 / 1-6.
DS-kampen: Ketlina Pedersen og Lou-
ise Bergstedt. Louise havde desværre 
dagen forinden pådraget sig en skade 
ved fodboldspil. Louise prøvede trods 
alt, men måtte hurtigt opgive. God bed-
ring til Louise.
HS-kampen: Jens Hansen og Arne Fa-
cius blev kort afbrudt at en mindre regn-
byge, men på hver side af denne, blev 
der i den grad kæmpet, da de 2 kom-
battanter har et indgående kendskab til 
hinandens spil. Der var lidt frustration at 
spore, da begge er netsøgende og blev 
”overspillet”, således at bolden skulle 
hentes og returneres fra baglinjen, 
men begge er i glimrende form. Arne 
tog imidlertid det længste strå og vandt 
med cifrene 6-4 / 6-4.

Traditionen tro blev grillen fundet frem 
ved middagstid, således at spillere og 
de mange fremmødte tilskuere kunne 
få stillet både sult og tørst.

Ved 13-tiden
”Gladiatorernes” kamp: – vel nok 
klubbens 2 bedste herrespillere – Hans 
Chr. Hansen og Laurids Hansen. Hans 
kan tage ”pippet” fra enhver med sit 
elegante og velovervejede spil, hvor 
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TENNIS

næsten alt kommer tilbage, medens 
Laurids er den yngre hårdtslående ud-
gave. Der blev gået til ”stålet” fra Lau-
rids´ side, der dog tabte 1. sæt med 6-4. 
Frustrationen var tydelig i 2. sæt, hvor 
Hans uddelte ”et æg” – 6-0.
HS-kampen: Lars Thorup og Lars Bøg-
strup endte med cifrene 4-6 / 0-6. Den 
endelige stilling lyver lidt om kampen, 
da der blev kæmpet indædt i 1. sæt, og 
det var kun de små marginaler, der af-
gjorde dette. Men nok til at Lars Thorup 
tabte ”modet” i 2. sæt. Alt i alt en me-
get seværdig kamp.

HD-kampen: Godt nok stod Hans Chr. 
Hansen og Laurids Hansen over for hin-
anden tidligere på dagen. Imidlertid dan-
ner de makkerpar HD, og i finalekampen 
skulle de møde de hårdtslående Sten 
Rasmussen og Morten Nielsen.
Tilskuerne var klar over, at det nok ville 
være dagens kamp, og mange var mødt 
frem. De blev ikke snydt. Der blev spil-
let på alle tennisspillets facetter med 
udbrud, frustration og følelser uden på 
tøjet. Kampen blev tæt med cifrene 6-4 
/ 6-3 i Hans og Laurids´ favør.
DD-kampen: Jane Skarnvad / Hanne 
Baxter mod Carina Bergstedt og Karin 
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(Sus) Hansen blev en velspillet kamp, 
hvor det mere rutinerede og sammen-
spillede par Jane og Hanne sejrede 
med cifrene 6-3 / 6-1.
HD-kampen: Sidste kamp på det me-
get intense og vel tilrettelagte program 
var HD-kampen mellem Hans Martin 
Brøndum / Kim Borg og Erik Hansen 
/ Anders Hansen. Sidstnævnte godt-
sammen-spillede par gennem mange år 
på det røde grus havde en hel klar plan 
om, at spille både underskruede, høje 
og lange bolde, men noget kunne tyde 
på, at modstanderne var forberedte på 
dette spil. Hans Martin og Kim sejrede 

med sætcifrene 6-1 / 6-0. Men de 2 x 
Hansen havde trods resultatet meget 
stor ære af kampen.

En super god, social og hyggelig dag 
med godt tennisspil var bragt til sin af-
slutning. Der blev mellem spillerne dril-
let og venskabeligt ”hånet”. Vejret var 
med os, og tak for det.
28 personer havde tilmeldt sig aftenens 
grillspisning, hvor der blev talt om da-
gens kampe og i al almindelighed hyg-
get på bedste velkendte danske facon.

Bjarne Axelsen

TENNIS

Vi afholder SJOV LØRDAG igen 
Lørdag den 9. november 2019
i Erritsø Idrætscenter kl. 18.30 – 21.30

Der er aktiviteter i alle haller, hvor man kan deltage i fodbold, håndbold, 
badminton, mini-tennis, rugby og bordtennis. I Hal 3 har Gymnastikafd. ak-
tiviteter med air-track og springmåtter osv. Desuden er Svømmehallen åben 
fra kl. 19.00-21.00. Hvis man ikke vil deltage i idrætsaktiviteterne, kan man 
hygge sig i cafeteriet, men der serveres IKKE alkohol.

Der vil også denne gang være et MINI-DISKOTEK i Multisalen fra kl. 20.30 
– 21.30, hvor der vil være rig mulighed for at lytte og danse til den nyeste 
musik. Sportssko til indendørs brug skal medbringes, og der er mulighed for 
omklædning. Det koster stadig kun kr. 25,-- at deltage.
De forældre, som ledsager deres børn, må gratis benytte Fitnesscentret fra 
kl. 19.00 – 21.30.

Kurt Hansen
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EGIF U15/16 VINDER HINNERUP 
CUP 2019

Som i 2018 deltog vi også i år i Hinnerup 
Cup. Vi havde ikke de store forventnin-
ger, og samtidig manglede vi diverse 
spillere.
Allerede i første kamp kom der ingen 
modstander. Det betød en ændring, så 
de 4 hold skulle mødes 2 gange. Før-
ste kamp var mod hjemmeholdet HOG 
1. Det var en meget tæt dyst, hvor de 
startede bedst, men vi sluttede bedst. 
Kampen endte 0-0.
Kamp 2 var mod B1903. Simon scorede 
til 1-0 på et flot langskud, inden Mads 
lavede et endnu flottere mål til slutstil-
lingen 2-0.
Kamp 3 var mod HOG 2. Det var en 
meget lige kamp, hvor nogle af vore 
spillere havde skader eller var trætte. Vi 
havde dog nogle flotte 
Langskud, og kort før tid scorede vi til 
slutstillingen 3-2.
Vi førte ligaen men Valther skulle hjem. 
Jonas. Sebastian og Simon var skadet.
 
I 2. runde mødte vi HOG 1, og de lagde 
et hårdt pres på os. Men målmand To-
bias og forsvaret med Frederik og Mik-
kel i centrum fightede flot og kort før tid 
scorede Simon til slutstillingen 1-0.

Kamp 5 var mod B1903. Her scorede Si-
mon 2 flotte mål, inden modstanderne 
reducerede til slutstillingen 2-1.
Sidste kamp var mod HOG 2, men re-
sultaterne i de andre kampe betød, at 
vi havde vundet stævnet. Koncentratio-
nen faldt gevaldigt, og selv om Jeppe 
og Kasper scorede, tabte vi kampen 
2-3. Træneren brokkede sig kort - men 
højlydt. Og derpå kunne vi fejre den 
flotte sejr.
Simon var dygtig med højrebenet, men 
forsvaret med Tobias, Frederik, Mikkel, 
Rasmus, Mads, Valther kæmpede flot, 
og Sebastian, 
Tobias, Ussing, Lasse, Kasper, Carl og 
Jeppe fightede hårdt på midtbane og 
angreb. ”Pokalen” kom fornemt i hus.
Hold: 
Tobias L, Rasmus S, Frederik, Mikkel, 
Mads, Valther, Sebastian, Ussing, To-
bias H, Simon, Lasse C, Jeppe, Kasper 
og Carl. Trænere: Michael, Ralf og Flem-
ming

Flemming Nielsen

WOW SIKKE EN WEEKEND 
FOR EGIF 
Fredag drog 64 EGIF spillere samt træ-
nere og ledere afsted til Hinnerup Cup 
2019.

U11 piger, 2* U11 drenge, U12 Drenge, 
U13 drenge og U15 drenge.
Efter at være blevet indkvarteret i sam-
me fløj på skolen (EGIF Camp) var alle 
i kamptøjet. Der skulle afvikles straffe-
spark konkurrence fredag aften.

FODBOLD
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Humøret var højt, der blev scoret, reddet 
og brændt. Der var hygge på højt plan.
Lørdag startede alle med indmarch og 
efterfølgende startede de indledende 
puljer. Status efter lørdagens kampe 
var at flere af EGIF’s hold førte deres 
puljer. Alle hold havde vist flot fodbold, 
kæmpet og vigtigst haft en dejlig dag på 
banerne.
Søndag skulle det hele afgøres.
Igen med gode kampe, fight og krydret 
med det skønneste solskin, var det end-
nu en fantastisk dag på banerne.
U 11 pigerne endte på en super flot 2. 
plads og en pokal til hylden.
U 11 drengene fik begge hold med i A 
slutspillet, og holdene skulle møde hin-
anden i semifinalen. Så en finaleplads 
var sikret. U11 drengene vandt finalen 
og det andet U11 hold endte på en flot 
4. Plads.

U12 drengene var kommet i en svær 
pulje, så desværre ingen pokaler til 
dem. Men nøøj de fightede og havde 
en fed weekend.
U13 drengene skulle spille finalerunde 
og tabte desværre en enkelt kamp, så 
de endte på en flot 2. Plads.

U15 drengene førte allerede deres pulje 
lørdag, og søndag forsatte de den gode 
stime, og kunne søndag eftermiddag 
kalde sig vindere af Hinnerup Cup 2019.
Vi kan kun være stolte af vores spillere 
på banen og udenfor banen.
Tusind tak allesammen, for en super fed 
weekend og skønt at forældre, spillere, 
trænere bakker op omkring en fælles 
tur for EGIF- fodbold.

EGIF’s aktivitets udvalg, 
Carsten Kyndal

FODBOLD
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Åben fodboldtræning 
Kom og vær med i vores fællesskab

U13 piger er en del af overbygningsklubben og holdet består af 
piger fra årgang 2007 og årgang 2008. Overbygningsklubben er 
et samarbejde mellem BPI, KFUM og EGIF.

Vi er omkring 30 piger der mødes på tværs af klubberne 2 gange 
om ugen og vi kunne sagtes være flere. Kom og vær med.

Du er altid velkommen til at tage et par veninder med. Der er 
åben åben træning på vores træningsaftner.

Vi træner hver mandag i Erritsø kl. 17.00-18.45 bag ved Erritsø 
fællesskole Krogsagervej 40. I KFUM-Parken, Randalsvej 29 hver 
torsdag kl. 17.00-18.45.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte neden-
stående for yderligere oplysninger.
Finn Pedersen, tlf. 2985 9750, finnpsen@youmail.dk 
eller se mere på www.fredericiakfk.dk
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UNGDOM

ET VIDUNDERLIGT 
RUGBYSTÆVNE
Ord som disse sejrede. For disse ord - 
vidunderligt og rugbystævne - er bare 
så sande, når man ser tilbage på Rug-
bys 35-års jubilæumsstævne, der blev 
afviklet for børn og unge spillere lørdag 
den 24. august 
Ikke nok med det, så blev stævnet Dan-
marksrekord i antal spillere samlet til 
ét rugbystævne: I alt 493 børn og unge 
deltog.

De var der i alle aldre; fra under 8 år helt 
op til 18-års alderen - med familien, klar 
med opbakning på sidelinjerne. Der var 
endda nogle førstegangsspillere i alle 
rækkerne, og der blev spillet en ren pi-
gekamp. De var der alle - for at spille 
om den ovale rugbybold og dyrke sam-
været, kammeratskabet og møde nye 
venner.
Dansk og engelsk var hovedsprog, men 
der blev også talt tysk og svensk i om-
rådet, da vi havde inviteret hold fra Tysk-
land og Sverige med. Imponerende, at 

de ville køre så langt for at være med i 
vores stævne.
Det var et imponerende syn at se så 
mange mennesker, så langt øjet kunne 
række på alle rugbybaner. 

Vores koordinator var nok engang vores 
ungdomsanvarlige og næstformand, 
Jan ’Bubsi’ Nielsen. Han fik enderne til 
at hænge sammen og motivere rekord-
mange i forberedelserne og gennemfø-
relsen af stævnet. Fornemt!
Fra forældregruppen sagde Anne Kristi-
ne Holm Sørensen efter stævnet:
”Det er glædeligt at give noget til unger-
ne. Den opbakning blandt os forældre 
har været rigtig, rigtig god. De har bagt 
kager og sponsorer har støttet. Foræl-
drene har været klar til at tage deres 
tørn, fra morgen til aften. En har endda 
leveret fornemme, hjemmelavede me-
daljer og pokaler til stævnevindere. Jeg 
vil ikke glemme seniorspillerne, for de 
har også taget deres tørn”.

SENIORER
Resultaterne i 1. division, landets øver-
ste rugbyliga, har siden marts måned 
ikke stået mål med den flotte sæson-
start. I skrivende stund ligger vores før-
stehold stadig sidst af de syv klubber i 
1. division. Dette er til trods for en ihær-
dig indsats i de hidtil otte ligakampe i 
sæsonen. Der resterer endnu fire run-
der af 1. division. Så gutterne har mas-
ser at kæmpe for.
I dette efterår har vores førstehold op-
nået disse kampresultater:

RUGBY
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•  20. aug.: EGIF – CSR/Nanok (1. divi-
sion): 8 – 35 (3 – 21)

•  24. aug.: EGIF – St. Pauli (Trænings-
kamp): 38 – 5 (21 – 5)

•  31. aug.: EGIF – DTU Exiles (1. divi-
sion): 3 – 20 (3 – 10)

•  7. sep.: Frederiksberg RK – EGIF (1. 
division): 55 – 0 (36 – 0)

•  14. sep.: EGIF – Aarhus RK (1. divi-
sion): 10 – 36 (10 – 14)

FØRSTE SEJR SIDEN MARTS
Som det fremgår af resultaterne oven-
for, hentede gutterne faktisk en enkelt 
sejr. Lørdag den 24. august spillede 
vores førstehold nemlig træningskamp 
hjemme mod tyske St. Pauli. Kampen 
udgjorde en perfekt afslutning på en 
fantastisk rugbydag i Erritsø, hvor næ-
sten 500 børn og unge jo havde spillet 
rugby hele dagen.

Med masser af glade rugbyfans på si-
delinjen, og i strålende sensommervejr, 
spillede gutterne på vores førstehold en 
fremragende kamp, hvor angrebsspillet 
virkelig fungerede. Cheftræner Dennis 
Graversen var tilfreds, især med måden 
hvorpå sejren kom i hus. De ting, der 
var blevet trænet intenst på, blev an-
vendt kampen igennem. Med et super 
resultat til følge: 38 – 5 til os efter føring 
21 – 5 ved pausen. Tilbagevendte Jens 
Vissing, som grundet skader ikke har 
haft mange spilleminutter i år, blev kam-
pens topscorer med 13 points, heraf 5 
points på et forsøg. Vores øvrige forsøg 
blev scoret af Casper Bruus Aerts, Gil-

les Boué, George Melgaard, Christian 
Philip Jørgensen og Thor Steendahl.
Franske Gilles Boué spillede ugen efter, 
i hjemmekampen mod DTU Exiles, af-
skedskamp for os. Det gjorde han, fordi 
han i oktober flytter til Amsterdam grun-
det sit arbejde. Gilles vil blive stærkt 
savnet i EGIF, på og uden for rugbyba-
nen.

FESTLIGT 35 ÅRS JUBILÆUM
Der er sket meget, siden vores stifter, 
Paul M. Kjærgaard, i 1984 fik idéen om 
at indføre rugby i EGIF. På vores 35-
års jubilæumsdag, som lørdag den 31. 
august 2019 blev festligt markeret, var 
det derfor også ekstra glædeligt, at Paul 
havde taget turen fra Sønderjylland for 
at fejre dagen med os. 
Sensommervejret var strålende, imens 
gamle og nye rugbyspillere, familie, 
forældre og supportere strømmede til 
vores klubhus og rugbybane. Først spil-
lede vores førstehold hjemmekamp i 
landets øverste rugbyliga, 1. division. 
Modstander var københavnske DTU 
Exiles. Godt 100 feststemte mennesker 
overværede en fantastisk rugbykamp, 
der til tider blev spillet på højt niveau. 
At det ikke blev til den håbede hjemme-
sejr til vores gutter, skal ikke ændre ved, 
at alle mand gav absolut alt, de havde i 
sig. Gæsterne fra Exiles kunne dog helt 
fortjent hive sejren hjem. Men det var 
efter en anden halvleg, hvor vores hold 
var tæt på at vende kampen.
Bagefter havde vores bestyrelsesmed-
lem og jubilæumskoordinator, Fie Bøgh, 
arrangeret de såkaldte Highland Games, 
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hvor tilmeldte hold dystede i traditionel-
le skotske sportsdiscipliner. Her deltog 
DTU Exiles’ hold, vores spillere, samt 
mange medlemmer og supportere af 
EGIF Rugby i løjerne. Om aftenen var 
der fælles spisning og jubilæumsfest i 
og uden for klubhuset. Det blev en dag 
og aften for spillere, medlemmer, fans, 
familier og venner. Og det er jo det, 
rugby handler om: Hård fight på banen, 
respekt for dommer og modstander, 
samt godt venskab og festligt samvær 
efter kampen. Der skal også lyde en 
varm og helhjertet tak til alle, som før, 
under og efter 35-års jubilæumsfesten 
gav en hjælpende hånd. Vi kunne ikke 
have klaret det uden jer! TUSIND TAK!!!

THEIS PÅ U19-LANDSHOLDET
Dansk Rugby Union sendte i week-
enden 14. – 15. september hele to 

7-mands landshold i alderen U/19 til en 
international turnering i Polen. Vores 
18-årige talent Theis Arvad Meier re-
præsenterede som eneste mand EGIF 
i truppen på 24 spillere, der i ’Krakow 
Sevens 2019’ kæmpede i rødt og hvidt. 
De to danske U/19-landshold var opdelt 
i henholdsvis ’Denmark Red’ og ’Den-
mark White’.

Det sportslige niveau i Krakow Sevens 
var højt med deltagende hold fra man-
ge europæiske lande. ’Denmark White’ 
blev en fornem nummer to i turnerin-
gen, imens ’Denmark Red’, med Theis 
på holdet, blev en flot nummer syv. 
Fremragende af vores unge talent, der 
i skrivende stund er førsteholdets fore-
løbige topscorer i hele sæsonen hidtil. 
Theis scorede 44 point for Danmark.

1.  EGIFs unge Theis Arvad Meier tack-
ler DTU Exiles klyngehalf. Fra 1. divi-
sionskampen lørdag den 31. august i 
Erritsø.

2.  Danmarks to U/19 landshold under 
Krakow Sevens 2019 ’Denmark Red’ 

RUGBY
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og ’Denmark White’. EGIFs 18-årige 
Theis Arvad Meier ses stående i rødt 
som nummer tre fra højre.

Topscorerlisten pr. 16. september 2019
I sæsonens hidtil 12 førsteholdskampe 
er vores points blevet scoret af:
1.  Theis Arvad Meier: 39 (2t, 3p, 10c)
2.  Thor Steendahl: 37 (3t, 2p, 8c)
3.  George Melgaard: 30 (6 t)
4.  Jens Vissing: 18 (1t, 1p, 5c)
5.  Andreas Raun: 15 (3t)
6.  Jack Levey, Per Søndergaard, Mi-

chael Klæsøe og Casper Bruus Aerts, 
Christoffer Ki Winstrøm: 10 (hver 2t)

7.  Alexander Hansen, Craig Johnson, 
Kåre F. Wiberg, Kenneth Holm, Mi-
chael Axø, Gilles Boué og Christian 
Phillip Jørgensen: 5 (hver 1t)

ENDNU FLERE ELITE-
SPONSORER ØNSKES
I første halvdel af 2019 skaffede vores 
nu tidligere sponsorudvalgsformand, 
Jens Lund Hansen, aftaler med de tre 
elitesponsorer PL Jessen Aps, Mogens 
Rasmussen A/S og Tandlægerne Vejle-
vej. Disse elitesponsorers tilsagn om 
økonomisk støtte frem til udgangen af 
2021 er yderst værdifuld for vores elite-
satsning og vores klub.

Eliteprojektet aflønner vores cheftræ-
ner, Dennis Graversen. Målet er bl.a., 
at vi skal højne udviklingen vores unge, 
lokale rugbytalenter og vinde klubbens 
første DM-medaljer for seniorer. Vi har 
plads til endnu flere elitesponsorer. For 

de 5.000 kroner årligt i 3 år får du som 
Elitesponsor:

•   Reklamebanner på forsiden af 
www.erritsoerugby.dk.

•  Newsfeeds med omtale på 
www.facebook.com/EGIFRUGBY/

•  Newsfeeds med omtale på 
www.facebook.com/groups/ 
egifrugby/, samt Instragram og Twit-
ter.

•  GRATIS øl/vand til alle 10 hjemme-
kampe i 2019, samt i 2020 og 2021.

Vil du høre nærmere om vores sponsor-
tilbud, er du velkommen til at kontakte 
vores formand: Allan Pertti Frandsen, 
formand@erritsoerugby.dk, mobil 6139 
3065.

På www.erritsoerugby.dk og
www.facebook.com/EGIFRUGBY
kan du læse resultaterne og se referat 
og billeder fra kampene. 

Allan Pertti Frandsen

RUGBY
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MØDETIDSPUNKT
Nogle af vore medlemmer - også nye 
medlemmer – har misforstået starttids-
punktet om tirsdagen. Men lad os lige 
slå fast, at vi møder kl. 9.00, hvor op-
varmningen finder sted.

REJSEN TIL ØSTRIG

Den 26. august drog 50 medlemmer 
til Østrig. Efter en overnatning i Syd-
tyskland kom vi til vort hotel i Imst. På 
trediedagen kørte vi over Europabrücke 
og videre til Italiens nordlgste by Vi-
piteno, hvor vi spiste frokost og så på 
byen. En god oplevelse i denne skønne 
by. På hjemturen til hotellet kørte vi un-
der Europabrücke – dette fantastiske 

bygningsværk. På fjerdedagen skulle vi 
besøge blomsterøen Mainau, der ligger 
ved Bodensøen. Et betagende syn med 
alle blomsterne m.m. Vi var på denne 
dag gennem 3 lande, Østrig, Schweiz 
og Tyskland.

Innsbruck, der er forbundshovedstad i 
Tyrol var det sidste udflugtsmål. Vi be-
søgte den moderne udstillingsbygning, 
Tyroler Panorama, hvor vi så ”Riesen 
rundgemälde” - et betagende maleri.
Vi havde en overnatning på vej hjem i 
nærheden af Kassel.
Søndag den 1. september var vi hjem-
me ved Erritsø Idrætscenter efter 7 op-
levelsesrige dage og godt trætte.

TILMELDING TIL DEN 
NYE SÆSON
Vi har fået en del nye medlemmer. Så 
det bliver spændende at se, hvor man-
ge, vi bliver i den nye sæson.

NYT TILTAG
Vi holder jo fri i alle skoleferier. Vi på-
tænker, men det er ikke fastlagt endnu, 
at vi i efterårsferien i uge 42 vil invitere 
bedsteforældre og børnebørn til nogle 
aktiviteter i hallerne. Vi arbejder videre 
på det, hvis det falder i god jord hos 
medlemmerne. Herom senere.

SPIS SAMMEN
Sidste tirsdag i hver måned har vi ”SPIS 
sammen”. Husk betaling skal finde sted 
ved tilmelding.

Inger og Vivi

AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT
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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
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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

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


