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GYMNASTIK

SÆSON 2018/2019 OG 2019/2020

I skrivende stund er der få træninger tilbage af sommergymnastikken, og når
indeværende blad udkommer, er sæsonen 2018/2019 i Gymnastikafdelingen
slut.
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til
at sige tak for en god sæson og ønske
alle en dejlig sommer.
Aktuelt arbejdes der hårdt på at færdiggøre programmet for sæson 2019/2020.
Mange ting skal falde på plads og det er
en udfordring at finde tilstrækkeligt med
instruktører, så det er en stor opgave vi
forventer at lukke i løbet af juni. Trykt
program omdeles i Erritsø/Snoghøj området og kommer i Elbobladet i august i
uge 32/33, ligesom det kommer i Sport i
august. Også i den kommende sæson vil
vi komme med nye spændende tilbud.

Så snart programmet er færdigt, vil det
kunne ses på vor hjemmeside www.
egif-gymnastik.dk
Vi har desuden allerede fastlagt en række datoer for arrangementer i næste sæson, som også kan ses på hjemmesiden.
Tilmelding til sæsonen 2019/2020
foregår on-line via vor hjemmeside.
Der åbnes for tilmelding lørdag den
17. august 2019 kl. 15.00.
På gensyn til næste sæson, som starter
mandag den 2. september 2019.

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

BOLIGBUTIKKEN FREDERICIA
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GYMNASTIK
BLIV INSTRUKTØR ELLER
HJÆLPETRÆNER – ER DET DIN
TUR TIL FRIVILLIGT ARBEJDE?

Gymnastikafdelingen er i gang med at
planlægge den kommende sæson. Vi er
rigtig glade for og stolte over, at vi igen
til næste år kan tilbyde en masse dejlige
gymnastikhold, hvor vores super gode
instruktører og hjælpetrænere igen vil
være klar til at yde deres bedste og give
Jer alle en rigtig god oplevelse.
Hvis du har lyst til at blive instruktør eller hjælpe på et gymnastikhold – eller
kender nogle, der har lyst – er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan
bruge en masse såvel unge som voksne
til at hjælpe på vore gymnastikhold. Vi er
også meget åbne overfor nye tiltag og
holdtyper.
Det kan også sagtens være anden form
for hjælp og alt fra nogle timers hjælp eller en hel sæson. Al den hjælp vi kan få,
vil vi med glæde tage imod. Til gengæld
får du nogle gode oplevelser.
Prøv at afkrydse:
£ Jeg er sprængfyldt med energi, og
vil gerne være instruktør eller hjælper
på et børne- eller juniorhold.
£ Jeg elsker socialt samvær og bevægelse, og vil gerne være instruktør eller hjælper på et voksenhold.
£ Jeg kan aldrig stå stille, når jeg hører noget godt musik så jeg vil gerne
være instruktør eller hjælper på et
rytmehold.
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£ Jeg sidder altid i cafeteriet når der er
Sjov Lørdag, så lad mig give en hånd
med ved redskaberne.
£ Mit barn er gymnast på holdet, så
jeg vil gerne hjælpe da jeg er der alligevel.
£ Jeg er den fødte sælger og vil gerne
sælge ok-medlemskaber i løbet af
sæsonen.
£ Jeg er mere administrativ, så bestyrelses- og udvalgsarbejde er lige
mig.
£ Jeg er praktisk anlagt og vil da gerne
give en hånd med til arrangementer.
£ Ingen af de ovenstående, men jeg er
fantastisk til f.eks…..
Hvis du har fået sat et eller flere krydser eller bare er interesseret, vil vi gerne
høre fra dig.
Kontakt programudvalget Lars L 99 55
29 35, Heidi 40 14 65 95, Marianne 23
66 18 13.
Vi kan tilbyde en veldrevet gymnastikafdeling med gode forhold. Som instruktør
eller hjælper får du mulighed for at udvikle dig, blive udfordret, dygtiggøre dig
og være med i et fedt fællesskab.
Ring evt. og hør nærmere.
Lars Lærkedahl

RUGBY

Fra Sevens-træningssamlingen Andreas Raun ses
stående som nummer to fra højre, imens Theis
Arvad Meier og Hans Kristensen ses knælende som
henholdsvis nummer fire og seks fra venstre.
Foto: Iben Arvad

UNGDOM

I denne sæson har vi spillere i rækkerne
U/10, U/12, U/14 og U/16. De trænes
af vores ungdomsansvarlige og næstformand Jan ”Bubsi” Nielsen, samt af
ungdomstrænerne Morten Jørgensen
og Thomas Arvad Meir. Træningen foregår hver tirsdag kl. 17 – 18.30.Er dit barn
eller din teenager interesseret i at vide
mere om vores sport, kan du kontakte
os på bubsi@erritsoerugby.dk.

U/19 TRÆNINGSSAMLING

Andreas Raun, Hans Kristensen og
Theis Arvad Meier repræsenterede
midt i april EGIF til en U/19 Sevenstræningssamling. Sevens er den gren,
hvor hvert hold kæmper med 7 spillere
på banen ad gangen. En meget seværdig og hurtig form for rugby, der i øvrigt
også er olympisk disciplin. Træningssamlingen var en god oplevelse for vores tre unge talenter.

GOD FØRSTE DM-RUNDE

27. april deltog vi i Børne & Ungdomsstævnet i Kastrup.
Vores U/12-drenge klarede sig bedst.
Alle kampe, på nær den mod Gentofte,
blev vundet. Gentofte slog os kun 5 - 4.
I U/12 er det utvivlsomt Gentofte og
Erritsø, der er favoritter til at løbe med

DM-titlen. Det bliver interessant at følge vores dygtige U/12-spillere i resten
af sæsonen.
Vores U/16-hold tabte tre tætte kampe - med en enkelt scoring i alle kampe.
Men vi tog derfra med en god følelse
af at have spillet flot og seværdig rugby.

SEVENS-LANDHOLDSTRÆNING

Samme sted og weekend var 24 unge
U/19-spillere fra hele landet samlet til
Sevens-landsholdstræning, hvor vores
18-årige stortalent, Theis Arvad Meier
deltog. Dog var han ikke blandt de 12
spillere, der efterfølgende blev udtaget
til Danmarks U/19-landshold i Sevens.
Årets højdepunkt for Danmarks Sevens-landshold bliver ”Dubai Sevens”
til november. Vi håber stadig, at Theis
får kæmpet sig ind i Sevens-landsholdstruppen. Tidligere på foråret fik Theis
desuden debut på vores seniorhold,
og kom endda på scoringstavlen. Læs
mere i afsnittet om vores seniorer nedenfor.

SKOLEELEVER PRØVEDE RUGBY

Tirsdag den 21. maj stod vores ungdomsafdeling for rugbytræning af hele
30 elever fra Erritsø Fællesskole, afdeling Højmosen. Der var tale om 6. klasseelever, der alle fik et godt indtryk af,
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RUGBY

hvad rugby og vores klub kan tilbyde
dem og deres kammerater.

FLOT ANDEN DM-RUNDE

Vores U/16-træner Thomas Arvad Meier
var godt tilfreds med indsatsen ved
årets andet DM-stævne for børn og
unge. Det foregik lørdag den 25. maj i
Roskilde. Vores U/16-drenge spillede
på et mixhold med vores venner fra
Aarhus RK og Frederiksberg RK. Første
kamp mod Lugi fra Sverige blev tæt.
På en debutantscore af August Severinsen vandt vi kampen. Anden kamp
mod Malmø var også tæt, men mod
slut mistede vi fokus og lod svenskerne
få to nemme scoringer. Det blev til et
nederlag på 5 - 17. Afslutningsvis blev
der spillet en træningskamp, hvor det
ene hold bestod af alle danske spillere og modstanderholdet bestod af de
svenske spillere. I denne ”landskamp”
gjorde vores unge spillere en rigtig god
figur. Det blev da også til dansk sejr på
19 – 7. Alt i alt en super solskinsdag i
Roskilde.
VIDEO PÅ FACEBOOK
I maj fik vi med hjælp fra vores nye
bestyrelsesmedlem, Fie Bøgh, lavet
en flot videooptagelse og lagt den op
på Facebook. Videoen viser en række
af vores unge spillere – i træning og i
kamp. Det over 2½ minutter lange klip
er blevet delt flittigt på de sociale medier. Ved udgangen af maj var klippet
således oppe på over 1100 visninger.
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SENIORER
”Kiwi” i 2 landskampsejre
Vores talentfulde klyngehalf, Christoffer
”Kiwi” Winstrøm, spillede i april sin landskamp nummer to og tre for Danmark.
Lørdag den 13. april slog Danmark i en
testkamp Gibraltar på hjemmebane.
Kampen endte 26 -22 og ”Kiwi” fik de
sidste 30 minutter på banen. Umiddelbart efter landskampen havde han denne vurdering:
”Det var en super spændende landskamp. Vi havde masser energi i starten
og viste, hvad vi kan. I anden halvleg
kom Gibraltar tæt på. Men vi gav alt det,
vi kunne til sidst, og hev sejren hjem.
Jeg er virkelig tilfreds med vores hold”.
Vores holdkaptajn, Thor Steendahl, var
også udtaget til bruttotruppen mod Gibraltar. Dog var han ikke blandt de 23
spillere, der blev udtaget til landskampen og fik ikke sin landsholdsdebut i
denne omgang. Men med den seriøse
indsats og det store lederskab, som
Thor udviser til træning og i kamp, er
mulighederne for landskamp i høj grad
stadig til stede for Thor. I skrivende
stund er han på vej tilbage efter en skade, som han pådrog sig i april.
ØSTRIG BESEJRET MEN IKKE
LETLAND
Det var en triumf, da Danmark den 27.
april besejrede Østrig og lagde sig i
spidsen af gruppen Rugby Europe Conference 2 North.
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RUGBY

Danmarks landshold, der slog Gibraltar. EGIFs
Christoffer ”Kiwi” Winstrøm, klyngehalf, ses
knælende som nummer syv fra venstre.
Foto: Dansk Rugby Union.

Kun to minutter inde i anden halvleg
blev kampen reelt afgjort med århusianeren Kenny U. Nielsens flotte scoring
til 25 – 0. Selv om Østrig efter 61. minutter reducerede til 25 -7, bevarede
Danmark presset. Syv minutter før tid,
ved 32 -7 til Danmark, blev ”Kiwi” skiftet ind til sin tredje landskamp. EGIFklyngehalfen gjorde det igen glimrende.
Således fulgte han i slutminutterne
med ind i scoringsfeltet i jagten på en
løs bold, som tidligere EGIF-spiller Christian ”Fiji” Melgaard smart havde sparket frem fra sin position på wingen.
”Fiji” var først på den løse bold, med
”Kiwi” lige i hælene. Derved 37 – 7 til
Danmark. Kampens slutresultat.Derved
var der lagt op til en reel gruppefinale
ude mod Letland lørdag den 4. maj. De
rød-hvide skulle bruge en klar sejr i Riga
for at sikre sig oprykning til Europe Conference 1 North, imens letterne kunne
leve med uafgjort, ja selv et knebent
nederlag. Desværre hentede Letland en
meget sikker sejr på 38 – 3. Kiwi kom
ikke på banen i Riga.Efter landskampene har ”Kiwi” helliget sig sine studier.
Derfor bor og læser han hos sin familie
nede i Barcelona og vender først tilbage
til vores trup i EGIF efter sommerpausen.
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HÅRD LIGADEBUT
Landets øverste rugbyliga, 1. division,
består af syv klubber, hvoraf EGIF er
den ene. Efter nogle gode pokalkampe
i marts, kamppause i april, og en god
træningskamp hjemme mod Aalborg i
starten af maj, fik vores gutter så endelig debut i årets 1. division. Exiles lagde
stærkt ud og scorede fire forsøg i løbet
af første halvleg. Nede 0 – 28 ved pausen fik cheftræner Dennis Graversen givet vores gutter mod på at skabe modtryk i anden halvleg. Det lykkedes. Først
fik propforward Kenneth Holm lavet sit
første forsøg for EGIF i tre år. Dernæst
fik vores fullback George Melgaard sat
yderligere 5 points på EGIFs side af scoringstavlen. Efter begge forsøg fik et af
vores unge og energiske talenter, Theis
Arvad Meier, konverteret. Han stod derved for 4 af vores i alt 14 points i kampen. En anden teenager, Andreas Raun,
spillede desuden en ny, god kamp.
Både Theis og Andreas har fået en super sæsonstart på vores førstehold.
Men flot af vores gutter, at de aldrig gav
op. Forwards Casper Bruus Aerts, Emil
Boe Sørensen, Rune Rytter Larsen og
Per Søndergaard var også iøjnefaldende
i både det offensive og defensive kampen igennem.

Kampen i tal:
1. division: DTU Exiles vs. Erritsø GIF:
47 - 14 (28 - 0). Spillet lørdag den 18.
maj 2019. Points for Erritsø GIF: Kenneth Holm og George Melgaard hver 5.
Thomas Arvad Meier 4. Vores hårdtarbejdende cheftræner Dennis Graversen
havde denne vurdering efter sæsondebuten i årets 1. division: ”Vi tabte
ganske vist klart. Men nede 0 - 28 ved
pausen viste gutterne stor moral. Vi fik
vendt momentum og pressede Exiles
helt ned til deres scoringslinje igennem
størstedelen af halvlegen.” Vi ser meget
frem til, at vores skadede spillere vender tilbage til trænings- og kampbanen,
blandt andre holdkaptajn og flyhalf Thor
Steendahl og fullback Jens Vissing. Endelig ser vi frem til, at vores p.t. eneste
landsholdsspiller ”Kiwi” vender tilbage
fra Spanien og trækker i Erritsø-trøjen
igen.
FLERE UNGEN SPILLERE
På træningsbanen yder spillerne hver
tirsdag og torsdag kl. 18 – 20 en kæmpe indsats. I seniortruppen har vi blandt
andre fået tilgang af to gange Nicolai,
henholdsvis Lykkegaard og Søndergaard. Velkommen i truppen til jer, gutter.
Vi har endnu fire 1. divisionskampe på
programmet, inden vi holder sommerpause. Fra 1. juni til og med 22. juni spiller vi en hjemmekamp og tre udekampe.
Læs mere på www.erritsoerugby.dk, vores Facebook-gruppe, vores Facebookside eller næste nummer af SPORT.

MERE FREMGANG FOR VORES
ELITESATSNING
I forrige nummer af SPORT fortalte vi
om vores to første Elitesponsorer, PL
Jessen ApS og Mogens Rasmussen
A/S. Deres tilsagn om økonomisk støtte
frem til udgangen af 2021 er yderst værdifuld for vores elitesatsning og vores
klub. Med over 165 medlemmer er vi en
voksende afdeling i EGIF og på landsplan i rugby. Vi har den glæde at ’Tandlægerne på Vejlevej’ i maj blev vores tredje
elitesponsor. Vi er meget taknemlige for
støtten. Eliteprojektet aflønner vores
cheftræner, 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 https://
www.facebook.com/EGIFRUGBY/
• Newsfeeds med omtale på https://
www.facebook.com/groups/egifrugby/, samt Instragram og Twitter.
• GRATIS øl / vand til alle 10 til 12
hjemmekampe i 2019, samt i 2020
og 2021.
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RUGBY
EWII sponserede 10.000 kroner!
Leverandøren af el og varme, EWII, har
sponseret 10.000 kr. Beløbet skal bruges til køb af pavilloner. Vi takker mange
gange for dette store sponsorat, som vil
komme alle vores medlemmer og supporters til gode.

Vores erfarne forward, Casper Bruus Aerts, viser
stort overblik, da han løber frem, tager imod en
tackling, samtidig med, at han har øjne for sine
medspillere, så et nyt Erritsø-angreb kan sættes op.

Vil du høre nærmere om vores sponsortilbud, er du velkommen til at kontakte
vores sponsorudvalgsformand:
Jens Lund Hansen, jeluka@pc.dk
mobil +45 2426 8325.
På www.erritsoerugby.dk og www.facebook.com/EGIFRUGBY kan du læse resultaterne og se referat og billeder fra
kampene.
Allan Pertti Frandsen

TENNIS

STANDERHEJSNING
EGIF Tennis åbnede med standerhejsning sæson 2019, hvor formanden Hans
Martin bød velkommen flankeret at vor
nye flytbare sponsortavle.
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Det var med bange anelser, vi søndag
formiddag skulede mod himlen og det
truende regnvejr, men kl. 13, hvor selve
seancen var programsat, spredte ”de
højere magter” skydækket, således
solen lunede og bekom alle de ca. 70
fremmødte medlemmer særdeles vel.
I talen kom Hans Martin ind på den
forventningsfulde sæson, endelig at
komme i gang og roste vores baneteam
m.fl. for et ihærdigt arbejde med klargøring af banerne samt ren- og klargøring
af klubhuset.

TENNIS
Den ugentlige træning er fastlagt og er
niveauopdelt, tiderne kan ses på hjemmesiden.
Ydermere vil der blive gjort tiltag til at
hverve en særdeles kvalificeret træner,
der for ikke mange år siden lå blandt
de 50 bedste på WTA-listen. Mere om
dette senere.
Tilmeldingen til holdturneringen 2019
er næsten et kapitel for sig. Klubbens
”tovholder” er igen i år Kim Bergstedt,
som beredvilligt vil guide og vejlede
omkring alle spørgsmål desangående,
jf. tidl. udsendt mail.
HM slog også et slag for rangliste og
gennemførsel af kampe om placeringen
på ranglisten. Den var ikke rigtigt kommet i gang sidste år.
Videre har vi igen i år tilmeldt klubben til
eventen ”Ferie Sjov ”, som henvender
sig til ungdom i skolernes sommerferie,
i uge 28 onsdag – fredag i 4 timer under
kyndig ledelse af Laurids Hansen, eller
i han fravær Tommy Skov, som vil introducere / undervise og lege tennis ind i
de tilmeldte børn og unge.
Med tak til flere af vore sponsorer afholdtes det traditionsrige ”amerikanske
lotteri”, hvor hovedgevinsten en spritny
ketcher fra InSport, som blev vundet
af Henning Hansen, Sara Lyng´s far
var den heldige vinder af én af de i alt
4 blomsteropsætninger fra ”Det lille

Blomsterværksted” v/ Charlotte Jørgensen, gavekort til Bergstedt´s Bageri
i Jyllandsgade. Videre blev der udtrukket bolde, drikkedunke samt flere forskellige dagligvarer fra bl.a. Rema 1000
i Erritsø, og flere af de mange vindere
måtte lægge øre til velmenende ”venskabelige hentydninger og kommentarer”.
Alt i alt en god dag, hvor der også blev
plads til spil på banerne, som lover godt
for sæson 2019 i EGIF Tennis.
TENNISREJSE TIL TYRKIET
Mandag den 8. april havde et selskab
bestående af 20 medlemmer af EGIF
Tennis og vore 2 gode venner, Hanne
og Ruth fra Vejle Kammeraterne, sat
hinanden i stævne i Billund Lufthavn.
Årsagen var, at vi via Bravo Tours og ikke
mindst DGI, havde bestilt en uges ophold på resortet Kamelya World Selin i
Side – ikke for at afholde en badeferie,
men at spille tennis.
Vejret var ved ankomsten ikke noget at
skrive hjem om, men humøret var stadig
højt – ikke mindst, da vi så hotellet og
dets beliggenhed lige ud til Middelhavet.
Vi blev modtaget af vore ”kommende
plageånder” – DGI-instruktørerne Henning, Ole, Ove og Morten, og efter en
kort frokost og indkvartering blev der afholdt et informationsmøde, hvor vi også
blev præsenteret for vore ”lidelsesfæller” fra andre klubber i Jylland,
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TENNIS
såsom Vorbasse, Skovbakken m.fl. Senere samme aften ville ”sjællænderne”
støde til.
Lad det være sagt med det samme –
de var alle fantastiske mennesker, hvor
nogle havde været afsted før, og der gik
ikke lang tid, før vi var en sammentømret gruppe på 42 spillere samt instruktører og Mogens Spangenberg fra DGI,
der også faldt naturligt ind i selskabet.
Til resortet er tilknyttet 7 tennisbaner
bestående af 2 grusbaner og 5 kunststofbaner.
Dagligt havde vi instruktion fra kl. 9 til
kl. 12. Forud for dagen havde den enkelte indskrevet sig på en liste, hvor man
kunne vælge de øvelser, man gerne ville
have indøvet. Efter hver time rokerede
man rundt til næste valgte øvelse. Det
var intensiv tennistræning, som de topmotiverede og engagerede instruktører
præsenterede for os, og det var tydeligt, som dagene skred frem, at kravene
fra dem blev skærpet.
Efter sådanne 3 timer samledes vi ved
pool-baren – dels for at indtage en let
frokost, men også for at runde træningen af, fremkomme med de sædvanlige
”venskabelige hånerier”, men også for at
være en del af det så vigtige sociale liv,
som tennissporten giver mulighed for.
Eftermiddagen var ”ens egen”, men
ugen igennem blev der spillet tennis på
de af receptionen reserverede baner.
Den megen tennis afstedkom da også
et ”par mandefald” en dag eller 2 med
over anstrengte muskler, forstrækninger mv.
12

En eftermiddag blev der arrangeret en
bustur til den nærliggende ruinby i Side,
som stammer helt tilbage fra Romertiden, så mellem alt den tennis – var der
også et kulturelt indslag.
2 aftener var der levende musik på hotellet, og nogle havde overskud til en eller flere ture på dansegulvet.
Søndag var den sidste officielle tennisdag og der skulle afholdes en afsluttende turnering, hvor de tilmeldte blev
sammensat i 6 forskellige puljer, der
skulle dyste mod hinanden på kryds
og tværs. Her gjaldt det om at vinde så
mange partier som muligt med sine forskellige makkere. Det endelige resultat
af dagens konkurrence ville blive offentliggjort ved aftenspisningen, hvor vi alle
var rykket sammen om 3 langborde.
Uden at nævne navne viste det sig, at
EGIF Tennis tog sig af 4 førstepladser og
hertil adskillige 2. pladser. Det var rigtigt
godt gået, og føromtalte ”håneret” blev
meget tydeligt hørt rundt omkring fra
vinderne. Vore instruktører havde samlet
og kopieret nogle ganske underholdende
danske sange, som vi i fællesskab ”trykkede af” til forundrede blikke fra øvrige
ikke-danske tilstedeværende.
Men aftenens største overraskelse var
igen – Anders. Meget stille og på sin
altid ”så tilbageholdende facon” havde
han forberedt en tale til instruktørerne,
der i drilagtige, velmenende og venskabelige vendinger karakteriserede dem
hver for sig. Og det ramte ”spot on” til

stor morskab og masser af skålhilsner på
tværs af hele selskabet.
Og for det ikke skulle være løgn, havde
Anders lavet en sang til og om instruktørerne. Sangen gik på melodien: ”Det
er hammer, hammer fedt …” – og også
dette ramte ”spot on”.
Ugen var ved at tage sin ende, og alle var
enige om, at det havde været en stor oplevelse, det havde været hammer fedt og
mange talte allerede om at gøre det om
en anden god gang.
Ja – hvorfor ikke!
MANDAGSTENNIS
Ser ud til at fortsætte med at være den
succes, som er kendt fra alle de tidligere
år. Selvfølgelig gælder det om at vinde,
men det er også et hyggeligt og ikke
mindst socialt arrangement mandag efter
mandag. Første mandag den 13. maj var
op mod 50 spillere mødt op, og det tyder
på, det vil være det gennemgående antal

sæsonen igennem. Men der kan sagtens
være plads til flere. Det er kun det svindende dagslys, der sætter begrænsningen. Så hold dig ikke tilbage, men tilmeld
dig og mød op!
FASTE UGENTLIGE TRÆNINGER
Tirsdag fra kl. 17.30 for turneringsspillerne, som er kommet godt i gang. Der er et
talrigt fremmøde og instruktørerne, Christian, Tommy og Thomas har nok at se til.
Tirsdag fra kl. 19.00 er der træning for
letøvede og nybegyndere, og Niels og
Søren tager imod og har oplyst, at der
er plads til flere deltagere.
Torsdag fra kl. 17.00 kører juniortræningen med et godt fremmøde, og Hanne
og Troels er klar til at undervise og ”lege
tennis ind” i juniorerne.
Bjarne Axelsen
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HÅNDBOLD
Træningstider for sæsonen 2019/2020
TID

MANDAG

TIRSDAG

TORSDAG

16.00 - 16.30

U8 mix og U9
Piger/Drenge

U6 mix og U7 mix

16.30 - 17.00

U8 mix og U9
Piger/Drenge

U6 mix og U7 mix

17.00 - 17.30

U11 Piger

U9 Piger og U9 Drenge
(U11 Drenge)

17.30 - 18.00

U11 Piger

U9 Piger og U9 Drenge
(U11 Drenge)

18.00 - 18.30

U11 Piger

U11 Piger og U13 Piger

18.30 - 19.00

U13 og U15 Piger

U13/U15 Drenge
(U11 Drenge)*

U11 Piger og U13 Piger

19.00 - 19.30

U13 og U15 Piger

U13/U15 Drenge
(U11 Drenge)

U11 Piger og U13 Piger

19.30 - 20.00

U13 og U15 Piger

U13/U15 Drenge

U13/U15 Drenge og U15 Piger

20.00 - 20.30

Dame Senior 1 og 2

U13/U15 Drenge og U15 Piger

20.30 - 21.00

Dame Senior 1 og 2

Dame senior 1 og 2

21.00 - 21.30

Dame Senior 1 og 2

Dame Senior 1 og 2

21.30 - 22.00
Lørdage fra 09.00 til 10.00
Trille Trolle håndbold
*Vi håber at se nogle friske U11 Drenge, der vil være
med til at starte et hold hos os i Erritsø
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i
træningstiderne

Dame senior 1 og 2

SENIOR

1999 EL. TIDLIGERE

U19

2000 - 20001

U17

2002 - 2003

U15

2004 – 2005

U13

2006 – 2007

U11

2008 - 2009

U9

2010

Den nye sæson starter fra mandag
den 12. august!
Tilmelding skal ske via link på
vores hjemmeside inden den
27. september.

U8

2011

U7

2012

U6

2013

www.haandbold-erritsoe.dk

Trille Trolle

Fra 2 år
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SÆSON 2019/20
De nye træningstider for næste sæson
er nu kommet på plads og kan offentliggøres (se længere nede i artiklen).
Bestyrelsen og trænerne glæder sig til at
se både nye og nuværende spillere efter
sommerferien allerede fra d. 12. august.
Her i slutningen af indeværende sæson
har vi besluttet at ”tyvstarte” med de
nye spilletider fra uge 23.

SOCIALE AKTIVITETER
I det daglige går tiden ikke kun med træning og kampe, men også sociale aktiviteter finder man plads til. For eksempel
fik U12/U14-drengene arrangeret en tur til
Trampolinparken i Kolding i foråret. U10pigerne har haft fællesspisning/hygge
efter træning og til VM-kampe (håndbold,
selvfølgelig) samt U12-pigerne har været
til ”pyjamasparty” hos en af pigerne.

Vi har hold til stort set alle aldre, inklusiv
vores ”Trille-Trolle” hold, som er for børn
i alderen 2-5 år. Derudover håber vi, der
er opbakning fra drenge i alderen 10-11 år
(dvs. årgang 2008/2009) til at vi kan starte
et U11 hold op efter sommerferien.
TRELDE CUP
Der blev afholdt
Trelde Cup i weekenden 25. maj.
Her fik vores U10piger/U11-piger hevet sejren og dermed pokalen med
hjem. Til lykke til pigerne og trænerne for
en stor indsats.
TIVOLI CUP
I weekenden d. 20-22. september afholdes der Tivoli Cup i Aarhus, hvor flere hold
fra EGIF Hånd-bold deltager. Det der gør
stævnet lidt specielt er den obligatoriske
tur til Tivoli Friheden lørdag aften.
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HÅNDBOLD

TAK
Bestyrelsen takker alle trænere og hjælpere for deres store indsats i den forgangne sæson. Sidst men ikke mindst
også en tak til spillere, forældre og
sponsorer, som er med til at hjælpe og
støtte klubben og dermed give vores
medlemmer nogle gode oplevelser med håndbolden.
I ønskes alle en god Skt. Hans og god
sommer.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen.

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT
PETANQUEBANERNE
Petanquebanerne
trængte til en
kærlig omgang.
3 af vore trofaste medlemmer,
nemlig
Alfred
Jakobsen, Erling
Sørensen og Jens Pihl, var ikke længe
om at hente skuffejern, spader og river.
De tog fat på rengøringen af banerne og
brugte en formiddag på at rense dem
for ukrudt m.v. og nu står de klar til
brug. Tusind tak skal lyde til Jer.
AFSLUTNING
Den 30. april afsluttede vi vintersæsonen. Som sædvanlig med en dejlig buf16

fet fra cafeen. Under spisningen var der
skøn underholdning af Mogens Heise
Olsen, der ligeledes spillede til 3 udvalgte sange, således at vi alle kunne
”følges” ad. Der var tilmeldt 135 medlemmer, hvilket er rekord.
Der blev ligeledes uddelt ”gaver” til instruktører og ledere.

AKTIV TIRSDAG - SENIORSPORT

SOMMERPROGRAM
Den 14. maj startede sommerarrangementerne. Kl. 9.30 mødes vi alle: cykling foran hallen, petanque, krolf og
gåtur med diverse ”forhindringer” bag
ved hallerne. Husk vi starter op i hallerne igen den første uge i september.

UDFLUGT
Den 7. maj var 64 medlemmer på tur til
Brunkulslejerne i Søby ved Herning.
Der var ophold i Brande, hvor vi beundrede de flotte gavlmalerier. Vi blev
guidet gennem den historiske del af
brunkulslejerne, hvilket var yderst interessant. Vi var på museet, der viste hvor
lidt man kunne leve af og med på den
tid i 40erne og helt op til 60èrne.
Vi manglede heller ikke føde på den
tur. Vi fik en fantastisk buffet i Kølkær
Forsamlingshus. Og på hjemturen stod
den på kaffe med boller og lagkage i Jelling på kroen.
Det var en dejlig tur med gode oplevelser og sammenhold, men vejret var
ikke med os: Blæst og kulde var dagens
program.

Rigtig god sommer ønskes af
Inger og Vivi
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HOVEDBESTYRELSEN

Få dit OK ko
rt knyttet til
sponsor kont
EGIF’s venn
rakten med
er og støt sa
mtidig EGIF
’s ungdom
ERRITSØ BU

TIKSTORV
76 20 38 00

OK SPONSORAT
OK uddelte den 16. maj et sponsorat til
Erritsø GIF, og på billedet afleverer uddeler Martin Jørgensen, SuperBrugsen
i Erritsø en check på kr. 74.619,-- inkl.
moms til hovedkasserer Kurt Hansen,
samt håndboldspillerne Mille, Amalie,
Astrid, Malou, Karoline, Xenia og Caroline.
Beløbet fremkommer ved, at alle OKbenzin- og dieselkort, som er tilknyttet
Erritsø GIF, udløser 5 øre pr. liter hver
gang man tanker. Hvis man så tillige
også modtager OK-El eller bruger OKMobil, giver det henholdsvis 5 eller 10
øre ekstra, så Erritsø GIF i alt kan få op
til 15 øre pr. liter.
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Uddeler Martin Jørgensen udtaler, at
han på den måde er meget glad for
at kunne støtte det lokale idrætsliv og
dermed ungdomsspillerne i Erritsø GIF,
som får gavn af pengene.
Hovedkasserer Kurt Hansen er meget
glad for det store beløb, som vil blive
brugt til aktiviteter for ungdommen i alle
afdelinger, og han håber, at endnu flere
vil anskaffe sig et OK- kort og knytte
det til Erritsø GIF, så beløbet kan blive
endnu større næste år.
Kurt Hansen

Vi har

- ingen
i januar og februar
Viindmeldingsgebyr
har

måned
(spar
100 kr.) MED
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
FITNESS-CENTER

lækkert
nyt fitnessudstyr
måned
(spar
100atmosfære
kr.)og bikingcykler, der
• - Personlig
betjening
i hyggelig
Vi har

altid ernytvedligeholdt
• Lækkert
fitnessudstyr
- ingen
indmeldingsgebyr
i januar og februar
er vedligeholdt
ogsåaltid
cirkeltræning
• - Bikinglokale
med
25 topmoderne cykler
måned
(spar
100
kr.)
- også
cirkeltræning
mange
hold
og superdygtige
• - Easy
Line
– spændende
cirkeltræning
for alle
muskelgrupper,
lige til at gå til
- lækkert
nyt
fitnessudstyr
og bikingcykler,
der
mange
spændende
hold
og superdygtige
instruktører
• Masser
af hold, med
superdygtige
og
engagerede
instruktører
instruktører
altid• er
og svømmehal
tilknyttet
- Cafeteria
etvedligeholdt
hyggeligt
miljø med
cafeteria og svømmehal
- et
hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
- også• cirkeltræning
Mange
former for medlemskaber, til lave priser
tilknyttet
tilknyttet
- mange spændende hold og superdygtige
Se meget
instruktører
mere om det
hele på eic.dk
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal
og/eller
facebook.com/
tilknyttet
- lækkert nyt fitnessudstyr og bikingcykler, der

eic.dk

ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Tel 7594
· www.eic.dk
Tel 7594
22202220
· www.eic.dk

Tel 7594 2220 · www.eic.dk
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Lillebælt Tagservice
www.lb-tag.dk

Alt i Tagpap

Pap
i ereuforbindende
farver - 15 års
produktgaranti
Få et
GRATIS
tilbud
- på vores webside

Listedækninger
- beboelse - Garager - Tilbygninger
www.tagpap.com
Mobil:Tlf.
20 15
9059
· mail:
755994
95 -tagpap@tagpap.com
20 15 59 90
EmaiL: info@lb-tag.dk

Vælg den rigtige
ejendomsmægler
home står for salget af
hver 3. bolig i Fredericia

Nybolig
Fredericia

Estate Peter Møller
E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Erritsø Butikstorv
Sjællandsgade
52, 7000 Fredericia

7000@estate.dk

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

EJEND

v/ Mette Ehrhorn
Nielsen

Sjællandsgade 52, 7000 Frede

75 92

Tlf. 75 93
45Nielsen
44
Sandra

Nicolaj Seelig

Statsaut. ejendomsmæglere

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

75 93 02 66

www.home.dk

Estate Pe

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

7594 1684

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

