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REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
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Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk

Ruth Hansen – Stof
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Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:  
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Deadline for stof til 
”Sport sept. 2021” er søndag den 
26. sept. - udkommer 13. okt. 

Foreløbige deadlines 2. halvår 2021 
er: 17. okt. og 21. nov.

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Vi er tæt på dig og dit dyr 
www.favna.dk/erritsoe/ 
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WWW.THANSEN.DK 
KUNDESERVICE 31 31 31 31

AUTORESERVEDELE       AUTOUDSTYR       MOBILTILBEHØR       CYKLER        DÆK OG FÆLGE       SCOOTER       CAMPING      MARINE

MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

alt i 
UDSTYR  
til bilen

CYKLER 
til hele  

familien

Noget for  
hele familien  

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror

NYT ÆRESMEDLEM 
Den tidligere formand for HB: Lars Bø-
gebjerg blev udnævnt som æresmed-
lem som tak for hans store indsats for 
EGIF i mange år. 

Hovedkasserer Kurt Hansen overræk-
ker diplomet til Lars Bøgebjerg.

HOVEDBESTYRELSEN
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HOVEDBESTYRELSEN

Referat af EGIFs hovedgeneral-
forsamling 24. juni 2021
Flemming Nielsen blev valgt som di-
rigent, hvorefter formand, Lars Bø-
gebjerg, aflagde beretning, som blev 
godkendt. Kassereren, Kurt Hansen, 
fremlagde regnskab for 2020 som viste 
et overskud på kr. 3.761 og egenkapi-
talen udgjorde kr. 247.585. Regnskabet 
blev godkendt. Ingen indkomne forslag. 
Lars Bøgebjerg ønskede ikke genvalg 
som formand. Torben Krogh blev valgt 
som ny formand. Kurt Hansen var på 
valg som kasserer. Kurt Hansen øn-
skede ikke genvalg efter 52 år som 
kasserer, men da der ikke var andre 
kandidater, indvilligede Kurt Hansen i at 
fortsætte for 1 år. Flemming Fænø blev 
genvalgt som bilagskontrollant, Lars 

Bøgebjerg valgt som bilagskontrollant 
for 1 år. Kim Toft Jensen blev genvalgt 
som bilagskontrollant suppleant. Fod-
bold efterspurgte opbakning fra Ho-
vedbestyrelsen til udfordringerne med 
pigefodbold i Fredericia kommune. Ho-
vedbestyrelsen er gerne behjælpelig, 
men det kræver, at de bliver involveret 
af Fodboldafdelingen. Årets Lederpris, 
som er indstiftet af Flemming Fænø, 
blev uddelt til Lars Lærkedahl fra Gym-
nastikafdelingen. Hovedbestyrelsen 
havde besluttet at udnævne Lars Bø-
gebjerg til Æresmedlem af EGIF som 
anerkendelse af dels hans mange års 
arbejde i svømmeafdelingen, dels hans 
10 år som hovedformand.

Referent: Lars Bøgebjerg

ÅRETS LEDERPRIS 2021 
Gik til Lars Lærkedahl. I begrundelse fra 
gymnastikafdelingen stod bl.a.
Lars startede som hjælpeinstruktør i 
sæsonen 1982/83 på et drengehold og 
har siden været en meget stabil og af-
holdt hjælper og instruktør på mange af 
vores springhold.
Siden 2003 har Lars desuden været en 
fast og stor arbejdskraft i gymnastik-
bestyrelsen. Lars er en af de utrolig 
afholdte og absolutte grundsten i gym-
nastikken i Erritsø.

Arne Kragelund
Lars Bøgebjerg overrækker blomster og 
gave til Lars Lærkedahl
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Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk
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AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT

TVÆRIDRÆT TIRSDAG
D. 7 SEPT. KL. 09.00-10.30. 
ERRITSØ IDRÆTSCENTER HAL 1-2-3 
– START UGE 36

Er du senior, så mød op til god og sjov 
motion. Opvarmning v. Birthe, herefter 
frit valg mellem: gymnastik, bordtennis, 
boccia, badminton, tæppecurling, mini-
tennis, bedstevolley, cirkeltræning easy 
line, bobspil og andre spil.

Alt dette koster 1 polet pr. gang incl. 
kaffe, man betaler kun, når man delta-
ger. Der købes 10 poletter for 200 kr. 
Kun sedler. Efter aktiviteterne drikker vi 
kaffe, synger og snakker. Husk bekvemt 
tøj, indendørs sko og godt humør! Med-
bring eget liggeunderlag.

VANDGYMNASTIK ERRITSØ 
SVØMMEHAL
Mandag d. 6 sept. kl. 10-11.00 v. Lis og 
kl. 11-12.00 v. Inger/Lotte
Torsdag d. 9 sept. kl. 11-12 v. Janni 
1 polet pr. gang. der købes 10 poletter 
for 200 kr. kun sedler.

Ø-TUR
10. august havde vi den årlige Ø tur for 
gå og cykelholdet, hvor 35 deltog.
Vi startede fra Erritsø hallen kl. 9 og gik 
ombord på færgen 10.20 (det var gratis)
Efter 8 min. sejltid gik vi samlet til den 
lille kirke, hvor vi sang " I østen stiger 
solen op " med håb om at solen ville 

skinne bare lidt på os, det gjorde den 
så, men regnen meldte sig også. Vi fik 
kaffe og rundstykker, og en lille skarp, 
ude ved fyret.

Vi forsatte turen langs kysten, en flot tur. 
Vi ankom til naturpladsen, hvor vi alle 
kunne sidde og indtage vores medbrag-
te mad. Derefter besøgte vi den lokale 
vingård og smagte på den lokale vin.

Der var bestilt kaffe og lagkage på cafe 
Aarøsund, det er en tradition på ø ture.
Så kom regnen, meget regn og vi ilede 
til færgen der afgik kl. 16.
Tusinde tak til jer alle, der deltog og var 
med til at vi fik en dejlig dag med godt 
humør.

Birthe

Bemærk: Medlemsgebyr 50 kr. pr. 
sæson til alle. Aktiviteter betales 
ved første træning.

Facebook gruppe: 
Aktiv Tirsdag Seniorsport
Hjemmeside: Egif.dk > Senior-
sport

VIL DU HØRE MERE OM 
AKTIV TIRSDAGs AKTIVITE-
TER
Ring til: Vivi Jensen 26541713 eller 
Inger Nissen 20943348.
Den bedste motion er den, der 
bliver til noget!
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SOMMERSKOLE
I slutningen af juni afholdt EGIF tennis 
to dages sommerskole for unge junior 
spillere. Arrangementet blev afholdt i 
samarbejde med Feriesjov i Fredericia. 
8 unge mennesker og trænerne havde 
nogle dejlige dage med masser af ten-
nis, leg, sjov og gode grin. 
Vi forventer at gentage succesen næ-
ste år.

KLUBBEN FOR ALLE
EGIF Tennis er en klub for alle i Erritsø – 
vi er en af landets mest livlige, sociale 
og aktive tennisklubber med 4 super 
udendørs røde grusbaner ved Erritsø 
IdrætsCenter.

Næste forår har vi også lige ved siden af 
et helt nyt KetcherCenter med 4 inden-
dørs padeltennis baner og 2 indendørs 
tennisbaner til brug for vore medlem-
mer og andre og med masser af klubak-

tiviteter også om vinteren indendørs i 
vente.
Kom og vær med. Vi har træningspas 
for alle og mandagsdoubleturnering 
gennem hele udendørssæsonen hver 
uge. Klubmesterskaber, holdturnerin-
ger, grillaftener, hyggestævner med 
andre klubber, udstyrsdemonstrationer, 
foredrag, introduktion til nye spillere, og 
meget mere. Vi er ca. 200 medlemmer 
lige nu og der er plads til flere. Vi tager 
mod nye medlemmer med åbne arme - 
der er altid nogle at spille med - på både 
motions- og turneringsplan.

Se mere på egiftennis.dk og/eller kon-
takt formand H.M. Brøndum på 4033 
4502 eller på hmbroendum@gmail.
com.

Vi ses i EGIF Tennis!
Anita

TENNIS
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SÆSON 2021/2022
Sæsonen 2021-2022 i Gymnastikafde-
lingen starter mandag den 6. septem-
ber med de første træninger. Og det 
er endnu en sæson med mange gode 
tilbud – se oversigten her i Sport, eller 
på www.egif-gymnastik.dk

NYT
Som noget nyt har vi i år et springhold 
Mega-Mix, som er for både piger og 
drenge fra 4. klasse i springhallen på 
Kirstinebjerg. Vi har til kommende sæ-
son investeret i nogle elastikseler, der 
hænger i loftet, så der nemt kan øves 
både saltoer og flikflak.
På voksensiden har vi et nyt hold for 
M/K 40+, hvor der skal arbejdes med 
mange forskellige bevægemønstre, 
yoga og håndvægte. Der vil også være 
et par sociale arrangementer. 

I gymnastikafdelingen bestræber vi os 
på at give medlemmerne flest mulige 
tilbud om forskellige former for gym-
nastik. Vi prioriterer uddannelse højt og 
har et hold af dygtige instruktører, flere 
med mange års erfaring, og enkelte helt 
nye – men alle med stor lyst og vilje til 
at gøre en frivillig indsats.

Vores tilbud til børn strækker sig fra for-
ældre/barn med leg og kolbøtter til ryt-
me og spring for både piger og drenge. 
Til voksne har vi også en masse tilbud. 
På vores hjemmeside vil du kunne læse 
mere om disse nye hold samt alle an-

dre hold under punktet med holdbeskri-
velser.

TILMELDING
On-line tilmelding på egif-gymnastik.dk
On-line tilmeldingen åbnede den 21. 
august. Vi gør opmærksom på, at der 
på nogle af holdene er sat maksimum 
på antallet af deltagere. For disse hold 
gælder først-til-mølle princippet. Hvis et 
hold er fuldtegnet, kan man tilmelde sig 
venteliste.
Der vil ikke være andre muligheder for 
at tilmelde sig end via vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk og betale med 
dankort/visadankort/mastercard i forbin-
delse med tilmeldingen.
Er du i tvivl om noget, så tag en snak 
med instruktøren på holdet efter trænin-
gen eller kontakt en fra bestyrelsen.
Vi glæder os til at se rigtig mange gym-
naster - nye som gamle - til den nye sæ-
son. Kom og vær med fra starten.

Floorball i EGIF fra 17 år
Kom og spil floorball i Erritsø Idrætscen-
ter hal 2, torsdage kl. 20.00-21.30 i ny 
sæson 2021/22.
Med sammenhold, tempo og teknik er 
Floorball en intens og begyndervenlig 
holdsport for alle. Mød bare op, vi har 
udstyret.

Instruktørerne mødtes til op-
startsmøde for ny sæson og 
afslutningsfest for den gamle.
Lørdag den 28. august mødtes en flok af 
dette års instruktører og hjælpetrænere 

GYMNASTIK
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GYMNASTIK

for at hilse på hinanden efter sommer-
ferien og kick-starte den nye sæson.
Samme aften holdt vi afslutningsfest 
for den gamle sæson, da vi igen i år blev 
snydt for vores traditionelle opvisning i 
foråret med efterfølgende fest. Her er 
alle instruktører og hjælpere fra sidste 
sæson og kommende sæson inviteret. 
I skrivende stund har vi endnu ikke væ-
ret til møde og fest, men vi håber alle 
har fået nogle gode timer med informa-
tioner, fællesspisning og sjove aktivi-
teter med gymnastik-teamet. Og vi er 

klar til at tage imod en masse nye som 
gamle gymnaster.

Gymnastik afdelingen er med til 
Åbent hus i Erritsø Idrætscenter
Den 4. september er der arrangeret 
åbent hus i forbindelsen med ombyg-
ningen af Erritsø Idrætscenter. Gymna-
stikafdelingen er med – kom op og prøv 
lidt at hvert inden for gymnastikken.

Lars L.

Ordinær generalforsamling:
Tirsdag 28. september 2021  
kl. 18:30 i Erritsø Idrætscenter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
  Preben Nyeng er på valg - mod-

tager gerne genvalg
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleant(er). Bestyrelsen ud-
gøres pt. af Preben Nyeng, Lene 

Uglebjerg og Dan Rask. Der skal 
vælges 2 nye bestyrelsesmed-
lemmer. Interesserede kandida-
ter bedes rette henvendelse til 
bestyrelsen hurtigst muligt

7.  Valg af 1 bilagskontrollant og 1 
suppleant for bilagskontrollanter

8. Eventuelt

Medlemmer, der ønsker forslag 
behandlet af generalforsamlingen, 
skal indsende disse til: formand@
egif-badminton.dk senest 20. sep-
tember 2021

BADMINTON
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EGIF GYMNASTIK - PROGRAM 2021-2022
sæsonstart mandag d. 6/9 2021

Læs mere og tilmelding på www.egif-gymnastik.dk 
Ret til ændringer forbeholdes 

Højmosen Erritsø Idrætscenter Hal 2
Mandag Holdnr Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører Mandag Holdnr. Holdnavn Instruktører Hjælpeinstruktører

16.30-17.30 1101 Pigefræs   (max 30)  Mette M./ Mejse, Rie, Ronja, Amalie, Lucia 9.35-10.35 1111 Damer Inger

Springpiger 4-5 år Katrine L Onsdag

17.30-18.30 1102 Mikro-Mix   (max 40) Alberte Mette M., Mejse, Mikkel B., Noah, 19.00-20.00 1112 Spændstige Damer 40+ Lotte R.

Drenge og piger 5 år- 1. kl. Katrine L., Heidi R. Torsdag

19.00-20.00 1103 Yoga  (max 30) Magdalena 20.00-21.30 1113 Floorball fra 17 år Thomas

Tirsdag Erritsø Idrætscenter Hal 3
16.00-17.00 1104 Forældre/barn 1-4 år (max 35) Karna Rie, Ronja, Emma D., Caroline, Mandag

19.00-20.00 1105 Herreholdet Arne 17.00-18.00 1114 Rytmetøser 0.-2.kl    (max 30) Anna / Marie Clara

20.00-21.30 1106 Karleholdet Jan Lars V. 18.30-19.30 1115 Line Dance   Nybegynder Mette V./ Annette

Onsdag 18.30-20.00 1116 Line Dance   Mellem Niveau Mette V./ Annette

17.45-19.00 1107 Mini-Mix *) Cecilie B./ Emma D Noah A., Heidi S., Grith 19.30-21.00 1117 Line Dance   Vidergående Mette V./ Annette

Piger og drenge 2.-3. kl Tirsdag

Torsdag 19.00-20.00 1118 Fællesholdet Gytha / Poul Jakob

17.00-18.00 1108 Turbolopper       (max 40) Maja/ Cecilie L./ Signe B., Caroline, Tinni, Kasper, Naja, Onsdag

Drenge og piger 3-4 år Marianne Ida Marie, Miriam, Silke 16.30-18.00 1119 Fusions gymnastik, M/K 40+ Mette B.

Søndag 18.00-19.00 1120 Yoga           (max 28) Lene 

10.00-11.00 1109 Forældre/barn 1-3 år (max 65) Karna Noah, Mikkel H., Emma D. 19.00-20.00 1121 Mande Yoga       (max 28) Lene

Kirstinebjerghallen, Havepladsvej. Torsdag

Mandag 15.00-16.00 1122 Pilates, begynder Lotte N.

17.00-18.30 1110 Mega-Mix *) Emil J. Jacob L., Henrik A. 16.00-17.00 1123 Pilates, øvede Lotte N.

Spring, piger og drenge fra 4. kl. 18.00-19.00

19.00-20.00 1125 Svedbanken Lars J.

Kontingent sæsonen sept. 2021 - marts 2022
Børnehold 375 kr.
 Mini-Mix *),  og Mega-Mix *) 475 kr. *) = Evt. ekstra omkostninger ud over kontingent.
Voksenhold 1 time 475 kr.
Voksenhold 1,5 time 525 kr.
Floorball 525 kr. On-line tilmelding sker på vores hjemmeside www.egif-gymnastik.dk
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FODBOLD

FODBOLDSKOLE

I EGIF-fodbold er der en tradition for at 
afholde DBU fodboldskole i den første 
uge af skolernes sommerferie. Traditio-
nens tro skete det heldigvis også i år.
Hvilken succes det blev. Næsten 150 
glade piger og drenge deltog i år, hvil-
ket er rekord for EGIF-fodbold. Der blev 
trænet, hygget, grint, trænet lidt mere 
og øvet indmarch til kampe. De kan li-
geså godt starte tidligt, så de er klar til 
den dag landstræneren udtager dem til 
Landskamp.
Derudover var der 23 trænere, assi-
stenter til at sørge for at børnene fik en 
god uge. Dette team skal virkelig have 
et klap på skuldrene. År efter år står de 
klar til at bruge en uge af deres som-
merferie. Finder altid på noget nyt og 
sjovt til alle de skønne børn.

Hver middag sørgede EIC cafeteriet for 
en lækker frokost, så børnene havde 
energi til alt den leg og bevægelse.
Vi glæder os allerede til næste sommer 
hvor vi igen afvikler DBU fodboldskole 
i den første uge af skolernes sommer-
ferie.

ÅRETS TRÆNERE

Årets træner over 25 år
Thomas Daugbjerg fra årgang 2007/år-
gang 2008 drenge. Stort tillykke til Tho-
mas og hans team.

Årets træner under 25 år
Mathilde Bøgstrup fra årgang 2009/2010 
drenge

Tusind tak for jeres store frivillige ind-
sats i EGIF-fodbold

Gitte S.
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NYE NET PÅ KLUBBENS 
STADION

Ved forårssæsonens start flyttede klub-
ben stadion til et nyt område på baner-
ne. Det "nye" stadion er hen over foråret 
blevet mere og mere som et rigtigt sta-
dion. I sommerferien er der sket end-
nu mere, som gør det til den perfekte 
hjemmebane for klubbens 11-mands-
hold. Målene har fået helt nye net - de 
er utrolig flotte i klubbens farver. 
Lad os håbe at se de nye net blafre rige-
ligt på udeholdenes banehalvdel i tiden 
fremefter.

En stor tak skal lyde til John Vangsgaard 
for sponsorat af nye net. Det er klubben 
utrolig taknemmelige for

NY TRÆNER FOR U19 DRENGE
Fra efterårssæsonen får U19 drenge ny 
træner. Her er tale om Michael Peder-
sen, som indtil sommer har været til-
knyttet anden senior. Michael har gen-
nem den seneste del år været en fast 
del af trænerbesætningen i seniorafde-
lingen. Efter en rokade blandt trænerne, 
er vi derfor glade for at Michael er klar 
på nye udfordringer med de andre unge 
spillere. Træning vil stadig foregå man-
dag og onsdag fra 18.30 og holdet star-

tede op mandag den 2.august. Gamle 
såvel som nye spillere er meget vel-
komne.

LANDSHOLDSDEBUT
Landsholdsdebut til tidligere Erritsø-pi-
ge. Mens alle andre holdt sommerferie, 

debuterede en tidligere Erritsø spiller 
på U16 landsholdet for kvinder.
Der er tale om Alberte Andersen, som 
gennem hendes tid som ungdomsspil-
ler har optrådt for Erritsø GIF. Fra U13-
U15 spillede hun for Fredericia KF.
Det blev til 3 landskampe for Danmark 
ved Open Nordic Tournament. Forhå-
bentlig er der flere i vente. Vi ser frem 
til at følge Alberte i fremtiden.

Stort tillykke Alberte Andersen med de-
buten.

Karsten P.
13
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ERRITSØ GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING 
FODBOLDAFDELINGEN  medlem af D B U 
Krogsagervej 40 indgang 4, Erritsø, DK-7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 94 17 15  –  www.egif-fodbold.dk 
""SSTTØØVVLLEENN""  - EGIF's Fodboldvenner 

 

  
 

 
SSTTØØVVLLEESSPPIILLLLEETT   

      
VINDERE  Marts 2021   April 2021 
      

SSTTØØVVLLEENN    II       
      Gevinst Lod Navn  Lod Navn 
Kr.  300,00 64 Petra K. Hansen  90 Morten Gram Pedersen 
Kr.  200,00 7 Larsen  82 - 
Kr.  100,00 65 Sonja Andersen  18 Inge B. Pedersen 12
Kr.  100,00 56 Curt Hoé  98 Ulla Rasmussen 82
Kr.  100,00 81 -  29 Inger M. Lindberg 
Kr.  100,00 12 Per Andersen  91 Kim Toft Jensen 
Kr.  100,00 62 Flemming Toft  63 - 
      
      
      
SSTTØØVVLLEENN    IIII       
      Gevinst      
Kr.  300,00 141 -  198 Flemming Nielsen 
Kr.  200,00 199 Tommy Kjær Hansen  161 - 
Kr.  100,00 130 -  135 Flemming Nielsen 
Kr.  100,00 182 Erik Hansen  178 - 
Kr.  100,00 190 John Andersen  120 Sonja Andersen 
Kr.  100,00 165 -  133 - 
Kr.  100,00 116 Flemming Nielsen  134 John Andersen 
      
      

 
Udtrukket af:   Inge Barrett 
 
           Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto. 
 
Deltag i SSttøøvvlleessppiilllleett og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling! 
 
Henvendelse til Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41  - eller i Klubhuset. 
 
 

Støvlespillet vindere
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SENIOR
Førsteholdet holdt sommerpause på 
andenpladsen. Vores førstehold spillede 
i juni yderligere to kampe i 2. division 
vest. Begge på udebane. Det blev til en 
uafgjort og en storsejr. Alt i alt tilfreds-
stillende. 
Aarhus RK II – EGIF: 24 – 24 (12 – 5
Odder RK – EGIF: 7 – 81 (0 – 35). 

Stillingen i 2. division vest:
# Hold Score K P

1 Aalborg / Holst. RK 177 – 44 4 18

2 EGIF 152 – 60 4 12

3 Aarhus RK II 155 –119 4 12

4 RC Odense 81 –144 4 5

5 Odder RK 36 –234 4 1

Vores kampprogram for efteråret 2021
Lør. 4. sept.
EGIF – Aalborg RK / Holstebro RK
Lør. 18. sept.
EGIF – RC Odense
Lør. 2. okt.
EGIF – Odder RK
Lør. 16. okt.
EGIF – Aarhus RK II

Kampstart er kl. 14.00 for alle kampene, 
der spilles på vores nye rugby stadion.

Med fordel af hjemmebane i sæsonens 
sidste fire kampe deltager vi aktivt i 
kapløbet om førstepladsen i 2. division 
vest, hvor Aalborg RK / Holstebro og 
Aarhus RK II bliver de nærmeste rivaler 
til samlet sejr i 2. division vest. På den 

måde bliver alle fire kampe en slags fi-
nale for EGIF.

Topscorerlisten for EGIF før starten af 
efterårssæsonen 2021
1.  Jens Vissing 40 (4t, 7c, 2p)
2.  George Melgaard 30 (6t)
3.  Jean Houllier 20 (4t)
4.  Thor Steendahl 17 (1t, 6c)
5.  Francisco Nieto Coto, Per Sønderga-

ard og Alec Pedersen hver 10 (2t)
6.  Jonathan Bach Iversen, Jamie 

Noguera, Andreas Raun og Kenneth 
Holm hver 5 (1t)

7.  Theis Arvad Meier 2 (1c)

INDVIELSE AF BANER 
OG KLUBHUS
Lørdag den 14. august kunne vi endelig 
åbne dørene for det nye klubhus og of-
ficielt indvi vores nye baner. Vejret var, 
som altid, med os, når vi holder store 
arrangementer i EGIF Rugby. Flere ti-
mer før den programsatte start kl. 14 
meldte de første besøgende sig med 
gaver og nysgerrige blikke.

Vores stifter af EGIF Rugby, Paul Kjær-
gaard, fandt igen vej til os. Det samme 
gjorde en helt række ældre spillere, le-
dere, supportere og frivillige. Det kunne 
ikke være bedre.

TALER
Fem taler om inspiration, fællesskab og 
gode værdier. Som den første i rækken 
holdt Fredericias borgmester, Steen 
Wrist, en tale, hvor han fremhævede 

RUGBY
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rugbysportens udtalte respekt for dom-
mer og modstander. Desuden hyldede 
han den unikke rugbykultur, der bevir-
ker, at man som rugbyspiller i et land al-
tid er velkommen i rugbyklubber overalt 
i verden. Borgmesteren roste desuden 
det engagement, vi har sammen i EGIF 
Rugby. Han kaldte det inspirerende og 
nævnte vores mange frivillige, som 
med knofedt skaber et stærkt fælles-
skab i nogle af Danmarks bedste ram-
mer for rugby. Det udsagn – landets 
bedste rammer for rugby – gav formand 
for Dansk Rugby Union, Jens Aage Ska-
re Nielsen, i sin tale borgmesteren ret i. 
DRU-formanden bemærkede også, at vi 
i EGIF Rugby kan noget helt særligt, når 
det gælder frivillighed og hård arbejds-
indsats til gavn for rugbysporten. Sådan 
noget varmer at få at vide.

EIC og Plant-Et-Træ 
Formand for EIC, Anders Axø, holdt 
desuden en både skarp og humoristisk 
tale, hvor han takkede såvel rugbyafde-
lingen som fodboldafdelingen for godt 
samarbejde i hele processen med klub-
husbyggeriet til begge afdelinger. Ende-
lig var fundraiser i Plant-Et-Træ, Mette 
Døssing, på pletten. Hun fortalte om sin 
velgørende organisations store frem-
skridt i den grønne bølge. Borgmeste-
ren og vores formand Pertti Frandsen fik 
dernæst i forening kastet det sidste jord 
på træet stamme, et flot egetræ, som 
vi allerede nu glæder os over. Det står 
lige ud for vores flotte træterrasse og 
flugter med de øvrige træer i læbæltet.

ÅRETS SKULDERKLAP 2020
Ingen har dog knoklet mere end pro-
jektlederen for vores nye baner og klub-
hus, Ole Bang. Hans forarbejde til hele 
projektet startede sidste efterår. Som 
mange vil vide, er Ole selv tidligere 
rugbyspiller i vores klub. I starten af sin 
karriere spillede han på Danmarks ung-
domslandshold, ja sågar på Danmarks 
herrelandshold. Han er også tidligere 
rugbytræner i vores klub og tidligere be-
styrelsesmedlem. Mange kender også 
Ole som en fremragende organisator.
Årets skulderklap, vores kammerat-
skabspris, er en udmærkelse, vi indstif-
tede i 2001. Derved skulle Årets Skul-
derklap uddeles for 20. gang. Undervejs 
i talerne under vores store indvielse 
blev det derfor det perfekte tidspunkt at 
overrække Ole Bang kruset som Årets 
Skulderklap 2020. De godt 100 besø-
gende hyldede højlydt Ole for hans sto-
re indsats. En yderst fortjent hyldest.

TAK
Formanden takkede i sin tale desuden 
alle vores hårdtarbejdende medlemmer 
og frivillige, der har bidraget til vores 
nye flotte rammer for rugby i EGIF og 
Fredericia. Desuden understregede han 
vores motto, Venskab Uden Kendskab, 
og de gode værdier, som vores sport og 
rugbyklub bygger på.

Desuden takkede vores formand Fre-
dericia Kommune, navnlig Vej & Park, 
som vi har et fortrinligt samarbejd med. 
Desuden var der stor tak til EIC, Billund-
Hansen Arkitekter, DesignModul, samt 
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alle øvrige EGIF-afdelinger, ikke mindst 
Fodbold. I hele processen har vi haft et 
tæt parløb med fodboldafdelingen. Nu 
hvor vores klubhuse ligger tæt ved hin-
anden, ser vi frem til et godt naboskab, 
hvor vi støtter og hjælper hinanden.

Rugbyopvisning for børn, unge 
og de lidt ældre
Det officielle program blev afsluttet 
med rugby. RC Odense og Odder RK 
ankom med en gruppe friske unge U14-
spillere. Sammen dannede de et godt 
hold, som mødte vores U14-spillere. 
Kammeratskabet på tværs af holdene 
blev dyrket, noget som er vigtigt for vo-
res ungdomsspillere. Det kommende 
ungdomsstævne lørdag den 28. august 
bliver næste gang, vores U14-spillere 
får mødt andre hold. 

Som afslutning på dagen mødte vores 
førstehold et hold bestående af klub-
bens oldboys forstærket af to oldboys 
fra RC Odense. Kampen foregik på vo-
res nye rugbystadion som officiel ind-
vielse af vores nye stadion. Der blev 
kæmpet for sagen og for nogle af tilsku-
erne var det den første rugbykamp, de 
overværede. Førsteholdet vandt fortjent 
kampen med en enkelt scoring.

INDVIELSESFEST 
Efter omklædningen hastede alle de 
voksne spillere til festen i klubhuset. 
Helstegt pattegris, oksekød, kylling og 
lækker salat i lange baner stod klar til 
alle, der havde tilmeldt sig festen. 70-75 

feststemte mennesker havde en fanta-
stisk aften, både inde i klubhuset, under 
overdækningen og ude på træterrassen 
i det lune sensommervejr. Det blev på 
alle måder en fantastisk start på vores 
nye rugbyrammer i EGIF.

KVINDERUGBY GENSTARTES
For godt 10 år siden havde vi i EGIF 
Rugby en række dygtige og energiske 
kvindelige rugbyspillere i vores klub. 
Vi benytter de nye rammer for rugby i 
EGIF til at genstarte kvinderugby lokalt. 
Alle interesserede kan kontakte vores 
bestyrelsesmedlem Fie Bøgh på mobil 
2873 1446. Fie spillede selv rugby for 
først Odder RK og siden os. Hun glæ-
der sig til at få vores kvinderugby i gang 
igen.

Paul Erik
 

Følg med på vores hjemmeside
erritsoerugby.dk

Facebookside
EGIFRUGBY

Og åbne facebookgruppe
facebook.com/groups/egifrugby

RUGBY
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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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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler 

Škoda Kodiaq  Škoda Octavia  

Škoda Kamiq  

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B - 7000 Fredericia - Telefon 75 92 42 44 - www.fredericia-autoservice.dk 

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

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

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


