DILETTANT
Vi går
livrem
seler...
Vi med
går med
livrem og
og seler
...

DerforDerfor
udsætter
til oktober
udsættervivi Dilettant
Dilettant 20222022
til oktober
...

Fotograf: Helle S. Andersen

Læs mere inde i bladet.
Læs
mere indeoplysninger
i bladet ...
Datoer og
yderligere
om forestillingerne følger i en senere
Datoer og yderligere oplysninger om forestillingerne følger i en senere
udgave af SPORT. Vi glæder os så meget til at se jer i oktober!
udgave af SPORT. Vi glæder os så meget til at se jer i oktober !

Januar 2022 – 55. årgang
www.egif.dk

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

MERE END

AUTORESERVEDELE
til gamle og
nye biler

400.000
dele på lager

Noget for
hele familien

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Erritsø Bygade 97
7000 Fredericia

Tlf. 75929535
www.blikfang-optik.dk

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

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

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror
alt i
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til bilen
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til hele
familien

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael
Michael S.
S. Nielsen
Nielsen
Tlf. 20 64 38 94
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
www.erritso-blikkenslageren.dk
Mobil 20 64 38 94
Mail. erritsoblik@gmail.com
www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Denne annonce kan købes hos
Kurt Hansen.
AUTORESERVEDELE AUTOUDSTYR MOBILTILBEHØR CYKLER

Tlf. 22 15 21 50.

DÆK OG FÆLGE SCOOTER CAMPING MARINE

Mail: engtoften10@mail.dk
WWW.THANSEN.DK
KUNDESERVICE 31 31 31 31
ADVOKATFIRMAET

VIUFF & BILDE JØRGENSEN

SJOV LØRDAG
DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA

TELEFON 75 93 11 00

TELEFAX 75 92 16 77
Vi har planlagt
næste SJOV LØRDAG til
advokat@mail.dk
Lørdag den 26. februar kl. 18.30 - 21.30 i EIC

REDAKTION

Vi håber, at det kan gennemføres, men vi ved det ikke på nuværende
tidspunkt. Vi vil orientere mere om det på Skolernes Aula, på vores hjemmeside, på Facebook og i dagspressen.
Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

ERRITSØ - AFDELINGEN
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SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Kurt Hansen

Tlf. 76 20 70 30

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 februar 2022”
er søndag den 20. februar
– udkommer 9. marts.
Øvrige deadlines for 1. halvår 2022 er: 27.
marts, 24. april og 18. maj.
Ret til ændringer forbeholdes
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Bladtkramer Malerentreprise ApS

ERRITSØ IDRÆTSCENTER

Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

Fredericia Mægleren
www.bladtkramer.dk

NY CENTERLEDER, SAMME
HYGGELIGE ATMOSFÆRE

Mette er, fra starten af 2022, centerets
nye ansigt ud af til. Hun bor i Fredericia

med sin mand og 3 børn og kommer fra
en stilling som personalechef i Salling
Group gennem 20 år.

- blikkenslageren Aps
Troværdig & uafhængigErritsø
ejendomsmægler
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Bladtkramer Malerentreprise ApS

Michael S. Nielsen

Fredericia
Mægleren
• Prinsessegade 33
• 7000
Fa • 7000
Tlf. 43331590
Brovadvej
5, Erritsø,
Fredericia • info@fredericiamaegleren.dk
Mette nyder
at arbejde
med mennesker,
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94
og det er netop det tætte forhold til både
Tlf. 75 94 44 46
www.erritso-blikkenslageren.dk
kunderne og personalet i Erritsø IdrætsSpeciale ventilation · Tag & Facade
www.bladtkramer.dk
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde
center, der har givet hende interesse for
den nye stilling som centerleder.

Du får altid godt humør og et smil med
på vejen, så tøv ikke med at hilse på
hende, når du møder hende i Centeret.
Martin W.J.
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Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Fredericia Mægleren

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Troværdig & uafhængig ejendomsmægler
Mobil 20 64 38 94
www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale
ventilation• ·Prinsessegade
Tag & Facade
Fredericia
Mægleren
33 • 7000 Fa • Tlf. 43331590 • info@fredericiamaegleren.dk

Fredericia Mægleren • Prinsessegade 33 • 7000
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde
ADVOKATFIRMAET
ADVOKATFIRMAET
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DILETTANT 2022
UDSÆTTES TIL OKTOBER

Kære trofaste og altid glade publikummer
Erritsø Dilettanterne udsætter den populære forårs-opsætning til oktober
2022. Det sker i lyset af den aktuelle
Corona situation.
Vi skal jo passe på hinanden, og da vi
ved hvor gode I er til at fylde forsamlingshuset til både eftermiddags- og
aftenforestillinger, synes vi ikke at 110
publikummer og en fyldt scene med 11
skuespillere, er den bedste cocktail i de
kommende vinter-/forårsmåneder.
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Men I kan være helt rolige … Stykket er
fundet – det er hylende morsomt – og
vi har læst det for hinanden op til flere
gange. Vi skal virkelig øve os selv i IKKE
ADVOKATFIRMAET
at bryde ud i latter.
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

advokat@mail.dk
advokat@viuff-bilde.dk

Erritsø Bygade 100 · 7000 Fredericia · Tlf. 7594 2016
info7000@fribikeshop.dk · www.fribikeshop.dk

Denne annonce kan købes hos

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA

Alle roller er besat af lutter
TELEFON ”kendte”
75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77
mennesker, og bagved og
foran scenen
advokat@mail.dk
står/sidder ligeledes de trofaste frivillige klar til at sætte det hele i scene.
Vi glæder os vildt meget til at se jer til
vores forestillinger i oktober, og vi melder ud om datoer og tidspunkter, lige så
hurtigt som vi kan.
ERRITSØ - AFDELINGEN

Kærlige hilsner de glade amatører i
SANNE
GERDES
Erritsø
Dilettanterne

GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98

Kurt Hansen.

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

ERRITSØ - AFDELINGEN

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dkTlf. 76 20 70 30

SANNE GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø
Tlf. 75 94 08 98
FREDERICIA - AFDELINGEN
LISEFredericia
GERDES
Strevelinsvej 6 • DK-7000

Anders Billesvej 11, Fredericia
Tlf.76
75 20
92 55
Tlf.
708830

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

BADMINTON
Bestyrelsen i EGIF Badminton indkalder hermed til
Bestyrelsen i EGIF Badminton indkalder hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 18:30 i Erritsø Idrætscenter
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 18:30 i Erritsø Idrætscenter
Dagsorden:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
1. Valg
af dirigent
2. Beretning
2. Beretning
3. Regnskab
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
4. Indkomne
forslag
5. Valg af formand
5. Valg- af Preben
formand
Nyeng er på valg - modtager genvalg
Preben
Nyeng er på valg - modtager
genvalg
6.- Valg
af bestyrelsesmedlemmer
og suppleant(er)
6. Valg- af Lene
bestyrelsesmedlemmer
og
suppleant(er)
Uglebjerg er på valg - modtager genvalg
- - Lene
er på
valg
- modtager
genvalg
DanUglebjerg
Rask er på
valg
- modtager
genvalg
- - Dan
Rask
på valg2 -nye
modtager
genvalg
Der
skalervælges
bestyrelsesmedlemmer
- DerInteresserede
skal vælges 2kandidater
nye bestyrelsesmedlemmer
bedes rette henvendelse til bestyrelsen hurtigst muligt
Interesserede
kandidater
rette henvendelse
til bestyrelsen hurtigst muligt
og 1 suppleant
for bilagskontrollanter
7. Valg af 1 bilagskontrollantbedes
7. Valg
af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
8. Eventuelt
8. Eventuelt
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende
Medlemmer,
der ønsker forslag behandletsenest
af generalforsamlingen,
skal indsende
disse til: formand@egif-badminton.dk
14. marts 2022
disse til: formand@egif-badminton.dk senest 14. marts 2022

HOVEDBESTYRELSEN
HOVEDGENERALFORSAMLING

afholdes torsdag den 24. februar kl. 19.00 i EIC
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vi følger de evt. Corona-restriktioner, som er gældende på det tidspunkt.
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MINDEORD
Vores tidligere mangeårige hovedformand, Holger Skytte Andersen, døde
den 18. december.

og en ny Hal 2. Som han selv sagde:
”Han havde ingen problemer med at få
fritiden besat”. Han stoppede som halformand i 1996.

Sammen med Dagny flyttede han til
Erritsø i 1965, hvor han blev lærer på
Erritsø Centralskole. Ved siden af lærergerningen engagerede han sig hurtigt i
idrætsarbejdet i Erritsø. Allerede i 1967
blev han medlem af bestyrelsen i en
støtteforening, som skulle hjælpe med
at skaffe midler til opførelse af en hal i
Erritsø.

EGIF skylder ham en meget stor tak for
hans indsats for idrætten i Erritsø.
Skytte efterlod sig Dagny og 2 børn, men
allerede den 29. december døde Dagny
efter kort tids sygdom, så vore tanker
går til børn, svigerbørn og børnebørn.

I 1970 blev EGIF opdelt i afdelinger og
med en fælles hovedbestyrelse, og her
blev han valgt til næstformand i Hovedbestyrelsen. I 1973 blev han valgt som
hovedformand, og i hans formandstid
gennemgik foreningen en stor udvikling i
takt med, at indbyggertallet i Erritsø voksede. Skytte havde en stor andel i, at der
i hans formandstid blev etableret 2 nye
afdelinger: Svømning og Rugby.Hans
stille og rolige måde at gøre tingene på
aftvang stor respekt, og det betød også,
at samarbejdet i den efterhånden store
forening var meget velfungerende.
Skytte stoppede som hovedformand i
1989 for i stedet at bruge sine kræfter
i Forretningsudvalget i Erritsø-Hallen,
hvor han havde været formand siden
1975. Han brugte utrolig meget tid på
at udvikle Hallen. Det betød bl.a., at der
blev indviet en ny svømmehal i 1976,
ligesom der i mange år blev arbejdet
meget på at få flere omklædningsrum

Æret være deres minde.
f. Erritsø GIF
Kurt Hansen
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FODBOLD

GENERALFORSAMLING
EGIF Fodbold afholder ordinær
generalforsamling tirsdag den 1.
marts 2022 kl. 19.00 i Mødelokale
3 i EIC. Tilmelding er ikke nødvendig.
Forslag, der ønskes behandlet på
mødet, skal sendes skriftligt til
formanden senest den 23. februar
på formand@egif-fodbold.dk.
Såfremt Generalforsamlingen
grundet Covid19 ikke kan gennemføres på indkaldte tidspunkt,
vil udskydelse med ny dato blive
annonceret på hjemmesiden
www.egif-fodbold.dk.

UNGDOM
NYE STANDARDER

Årgang 2009/10 - sætter nye standarder
og lægger arm med vinterkulde og mørke.

Cheftræner Jesper Wurth Steffensen
for årgang 2009/10 i EGIF drengeafdeling udtrykker meget stor tilfredshed
med, at over 40 drenge mødte om til
første breddetræning d. 4/1 kl. 18.0019.30 i slud og regn. "Jeg må sige det
er en hel unik og sej trup jeg har - det
er enestående at 41 drenge møder op
til årets første breddetræning, som bestod af fysisk træning med både fokus
på styrke, sprint og udholdenhed".
Vi fortsætter hvor vi slap før jul - med
fokus, glæde og vilje.

SENIOR
NYT SPILLERTØJ TIL
KLUBBENS 2. SENIORHOLD

I sommerpausen sidste år fik klubben
tilgang fra en række spillere samt to
trænere, som vendte retur. Spillerne er
indgået i afdelingen og primært spillet
for anden og tredje senior.

Anden senior vandt oprykning fra serie
4 og skal fra forårssæsonen prøve kræfter i serie 3.
Sidst i efterårssæsonen var andetholdet
heldige at Fredericia Auto-service A/S
Skoda og SEAT Fredericia sponsorerede
både et hjemmebane- og udebanesæt.

Karsten P.

GYMNASTIK
FORÅRSSÆSON OG VINTERFERIE

Gymnastikken er nu godt i gang igen
ovenpå julepausen. Træningerne startede
for alle hold igen onsdag den 5. januar.
Det er dog ikke for sent at starte på
et hold efter jul, hvis du føler lyst eller behov for god motion - vi har masser af tilbud at vælge imellem. Mød
evt. op på et hold og få en prøvetime
inden du bestemmer dig. Tilmelding
foregår online på vores hjemmeside
8

Holdet ser meget frem til at det nye spillertøj i nær fremtid for alvor tages i brug.
Stor tak til Fredericia Auto-service A/S
Skoda og SEAT Fredericia for sponsoratet.

www.egif-gymnastik.dk hvor du også
kan læse mere om holdene.
NB! Ved tilmelding efter jul opkræves
kun ½ kontingent. Bemærk at pga. vinterferie er der ingen træning i hele uge 7.
Desuden er vi i gang med at planlægge sommergymnastik, som er ca. 10
træninger med start omkring uge 14.
Det program forventes klar i løbet af
februar. Følg med på vor hjemmeside
www.egif-gymnastik.dk.
9

GYMNASTIK
OPVISNINGER

Tiden nærmer sig for forårsopvisningerne i gymnastik og de hold, der skal
til opvisning, er i fuld gang med opvisningsprogrammet.
Lørdag den 26. marts 2022 har
vi vor egen forårsafslutning i Erritsø Idrætscenter, hvor mange
af vore forskellige gymnastikhold
viser, hvad de har arbejdet med
og lært hele vinteren.
Forårsafslutningen bliver i år afviklet ud i et fra kl 14 og til sidst
på eftermiddagen. Det bliver
en god blanding af egne hold,
og desuden har vi også nogle
spændende gæstehold samt instruktørholdet på programmet.
Så snart programmet er fastlagt,
vil det kunne læses på vor hjemmeside. Vi glæder os til at se
mange gymnaster og tilskuere
denne dag.
Flere unge hold tager også til andre
stævner og opvisninger, og i år deltager
de i DGI-Huset, Vejle den 12. marts og
i Fredericia Idrætscenter den 27. marts.
Det kan anbefales at tage til disse opvisninger og se både vore egne hold,
men også hold fra andre foreninger og
efterskoler – det er en stor oplevelse,
idet opvisningerne er højdepunktet for
de fleste gymnaster.
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GENERALFORSAMLING

EGIF’s Gymnastikafdeling afholder generalforsamling Torsdag den
31. marts 2022 kl. 19.00 i Erritsø
Idrætscenter.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vi håber, at mange vil møde op og
høre om gymnastikafdelingen.

MANDE YOGA
– HVAD ER NU DET?

Vi har bedt en af vores instruktører om at
fortælle om et af holdene i vores forening.
Denne gang er det Lene Skat, der fortæller om sit yoga hold for mænd: Holdet har
eksisteret i 5 år. Der er mange gengangere, og så er der en skarre, der skifter.
Nogle kommer altid, andre ind i mellem.
Selv om man har været vant til at bruge
sin krop til andre sportsgrene, kan yoga
være udfordrende på andre områder.Det
handler meget om samspillet mellem
krop og vores sind. Vi laver fysiske øvelser for at styrke vores svage sider. Og
modsat udstrækker vores korte muskler.
Almindeligvis er der stor forskel på vores to sider, så at arbejde hen mod symmetri er en væsentlig ting. Både i løbet
af undervisningen og til slut arbejder vi
med at mærke vores krop og have lidt
mindfulness, hvor vi øver i at være til
stede i nuet og slippe vores tanker.

Yoga sammen med mindfulness giver
den fulde effekt med påvirkning både
af vores fysiske krop og vores mentale
tilstand. Man får det simpelthen godt
både fysisk og mentalt af at dyrke yoga.
Der er en skøn atmosfære på holdet.
Aldersforskellen er bred og ligeledes
med vores formåen at udøve yoga på,
men det er lige præcis det, der gør, at
der er plads til alle. Mange nyder en øl
i 3. halvleg. Til jul og afslutning på sæsonen mødes stort set hele holdet til en
frokost. Det er meget glædesgivende at
undervise holdet.
KH Lene

alderspræsidenterne (de garvede og modne damer), der lukkede mødet. Vi undlader at bringe billeder fra begivenheden.

JULELEDER-MØDE

UNGE-TEAM I
GYMNASTIKAFDELINGEN

Lørdag aften den 27. november var der
juleledermøde for foreningens instruktører og hjælpere i EIC.
Det var en rigtig sjov og hyggelig aften
med god mad fra Sanne i caféen, og
hvor alle – selv med stor aldersspredning – hyggede sig gevaldigt med forskellige underholdende indslag. Det var
bl.a. aktiv pakkeleg, udfordrende brunkagespisning og kreative eventyrfortællinger. Sidstnævnte bød på ”Gytha’s
(ægte) besøg hos Dronningen” og ”Tornerose i kampvognen”.
Som spået i sidste nummer af SPORT,
så kom julenissepigen rigtig nok forbi
denne aften og delte julegaver ud til de
engagerede instruktører og hjælpere.
I år skete der det helt usædvanlige, som
ingen havde spået ville ske: det var IKKE

BØRNEJULEFRÆS – DESVÆRRE
IKKE DENNE GANG

Søndag den 5. december skulle der
have været julestemning i Erritsø
Idrætscenters hal 2. Det var tid for det
traditionsrige Børnejulefræs for de mindre gymnaster, men desværre satte
Corona-situationen en stopper for det
arrangement. Vi satser på at Julemanden vender tilbage til næste jul og laver
spas og fræs med ungerne.

Vi har i gymnastikafdelingen igangsat
noget strategiarbejde omkring udvikling
af foreningen – og herunder arbejdet
med de ideer, der er kommet fra vores
samlede instruktørflok – bl.a. i forbindelse med opstartsmøder. Som en udløber
af det, har vi spurgt tre af vores unge og
trofaste instruktører, om de kunne være
interesseret i at udgøre et ungeteam. Og
det takkede de ja til, og de er nu kommet
godt i gang med idegenerering, og hvordan ideerne så kan føres ud i praksis.
Det har været en spændende proces,
hvor en del af de ting, som vi tidligere
har gjort, er blevet rost og taget op til en
fornyet bearbejdning og klargjort til fremtiden. Derudover er der en hel del ideer,
der er nytænkende, og meget spændende, specielt set fra et ungeperspektiv.
Og dermed skal være med til at styrke
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GYMNASTIK

RUGBY

vore nuværende og kommende instruktørers tilknytning til vores forening.
Ungeteamet er direkte knyttet til gymnastikudvalget og er som sådan på lige
fod med de øvrige i gymnastikudvalget,
for de beslutninger der tages.
Det er vigtigt for os, da der både er tale
om tiltag og aktiviteter, og om måden
det så skal kommunikeres på.
Det vil være ved direkte samtale, og det
vil være på de sociale medier.
Der er på nuværende tidspunkt aftalt en
køreplan for den nærmeste tid, der gør,
at vi spiser opgaven i små bidder og ser,
hvad der virker og samtidig laver opgaven overskuelig, fra ide til ide.
Vi glæder os over det gå-på-mod og den
iderigdom, der er i gruppen, og ser frem til
at få det afprøvet og bragt ind i foreningen.
PUV Arne

EFTERLYSNING

Gymnastikafdelingen leder efter nye
instruktører og hjælpere til kommende
sæson. Heldigvis forsætter en god del
– men der er også nogle, der næste
sæson skal bruge sin energi på andre
ting. Derfor udsender programudvalget
denne EFTERLYSNING:
SIGNALEMENT:
o	frisk og engageret…og
o	hjælpsom og fuld af godt humør…og
12

o	nysgerrig og ikke bange for at tage
ansvar…og
o	gl. gymnast/instruktør og rigtig gerne
springinstruktør…eller
o	mod på at blive ny instruktør/springinstruktør
SIDST SET:
o	vente på at blive gammel nok som
instruktør/hjælper (dvs. gå i min. 6.
kl.)…eller
o	
på vej hjem fra efterskole fuld af
krudt og energi…eller
o	
brænde for at være frivillig i forening…eller
o	klar igen efter en pause fra instruktørgerningen, mens egne børn trak
ressourcerne… eller
o	flyttet til byen og lede efter en gymnastikforening, der kan bruge lige
præcis dig

SENIOR
STATUS PÅ 2021-SÆSONEN

Vores førsteholdstrup voksede i 2021 til
22 spillere, hvoraf tre rykkede op fra vores egne rækker og tre kom udefra. Dertil
skal lægges 5 - 6 oldboys, som stadig har
klassen og lyst til rugby på dette niveau.
Via vores samarbejde med Esbjerg
Rugby Klub har vi yderligere 5 - 6 gode
spillere at trække på. Det er mange år
siden, vores førsteholdstræner har haft
så mange spillere at vælge imellem.
Vi sluttede som nummer to i 2. division
vest, ét point efter vinderne fra Aalborg
– Holstebro.
Vores samlede score blev 393 – 150.
Gutterne scorede 60 forsøg med hele
16 spillere på scoringslisten.

Points for EGIF 2021
1.	Jens Vissing 104 (5t, 35c, 3p)
2.	Jean Houllier 75 (15t)
3.	Thor Steendahl 32 (4t, 6c)
4.	George Melgaard 30 (6t)
5.	Alec Pedersen, Francisco Nieto Coto
og Mads Larsen hver 25 (5t)
6.	Theis Arvad Meier 17 (3t, 1c)
7.	Andreas Raun 15 (3t)
8.	Per Søndergaard og Jonathan Bach
Iversen hver 10 (2t)
9.	Jamie Noguera, Kenneth Holm, Kenneth Nielsen, Hans Nylander Kristensen og Jóhann Sigurðarson hver 5 (1t)
To spillere fra den gamle garde trak sig tilbage ved udgangen af 2021. Det var Kenneth ’Ahmed’ Nielsen og Steen Kristensen. Nu er det jo set før, at rugbyspillere
vender tilbage. Det bliver derfor spændende at se, om de to trækker i EGIF-trøjen igen, når først det er blevet forår.

DUSØR:
o	
varm velkomst i en sund forening
med glade ”kollegaer”
o	mulighed for betalt kursusaktivitet
o	fælles oplevelser og arrangementer
o	søde og nysgerrige gymnaster
o	naturlig lederudvikling
HENVENDELSE:
o	Hvis du selv er den, vi søger
o	eller du kender én, så er du meget
velkommen til at kontakte os i programudvalget: Lars L 99552935, Heidi
40146595, Marianne 23661813
Lars L.
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RUGBY
ÅRETS SPILLER 2021

Helt suverænt vandt vores franske trekvartback Jean Houllier afstemningen
om året spiller 2021 i førsteholdstruppen. Senioransvarlig Steen Kristensen
sagde blandt andet i sin hyldesttale til
Jean, at han er en fremragende rugbyspiller og en klar forstærkning af vores
trup. Samtidig er Jean en yderst behagelig gut at have i vores klub.

årtiers gode rugbyminder har vi taget
med os derfra.
Vores nye rammer er sideløbende blevet forbedret. Blandt andet har kommunen sørget for, at den asfalterede cykelog gangsti fik belysning. Desuden har
Kempel Tømrer Firma sikret, at der blev
lagt granitskærver på jorden imellem
parkeringspladsen og vores klubhus,
samt stabilgrus på en 10-meter strækning på den anden side af klubhuset.
Tak, Søren.

TRIBUNE OPSAT OG NYT
KLUBHUS FORBEDRET

I juleferien fik Ole Bang, Jacob Telander,
Kim ’Humle’ Nielsen, Christian Hauge
Svendsen og Nicolaj ’Brumbas’ Lykkegaard sammen opsat udvendigt lys på
vores nye klubhus og lavet en række
indendørs forbedringer af praktisk eller
kulturel art.

FARVEL TIL GAMMELT KLUBHUS
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Mindeord om Danny Fraser
(1953 – 2021)

Det var med stor sorg, at vi kort før jul fik
overbragt nyheden om, at vores gamle
ven og holdkammerat, Danny Fraser, er
gået bort. I en alder at bare 68 år.

og som Danny gav os mere indsigt i. For
Danny var traditionerne med hyggeligt
samvær efter træning og kampe lige
så vigtigt som spillet på banen. Længe
efter, at Danny lagde rugbystøvlerne
på hylden, kom han derved med til at
præge os, som dengang stadig var ved
at lære rugby som sport og som kultur.
Efter rugby blev hundetræning Dannys
store passion.
Vores tanker går til hustruen Pia og de
voksne børn Tanja og Jesper. Danny
efterlader sig også en voksen søn,
Nathan, i Wales.

Danny blev født i Barry det sydlige
Wales, ikke langt fra Cardiff. Omkring
1980 flyttede han til Danmark og slog
sig ned i Fredericia. Han havde mødt Pia
og fundet sig et arbejde i vores lokalområde. Da rugby i 1984 kom til Erritsø, gik
der ikke længe, før Danny var fast mand
til træning og i kamp.
Hans borgerlige fornavn var Michael
John, men vi kendte ham alle som
Danny. Han var en markant mand i første generation af rugbyspillere i vores
klub, hvad enten han spillede back eller
forward. Danny var stærk, hurtig og beslutsom og hans rugbyengagement var
smittende.

Stort tillykke til Jean, som heldigvis fortsætter sin rugbykarriere hos os i denne
sæson.
Her i vinterpausen blev vores gamle
klubhus og skur på Krogsagervej rømmet og revet ned for at gøre plads til det
kommende ketsjercenter. Mere end to

med 57 sæder. Den blev i fjor anskaffet
efter donationer fra en lang række medlemmer og sponsorer. Det er et projekt,
vores næstformand og ungdomsansvarlige Jan ’Bubsi’ Nielsen utrætteligt har
gennemført. Nu fremstår tribunen flot
på vores nærmeste langside og venter
på at blive indviet til foråret.

I december blev fundamentet støbt og i
januar fik Thomas ’Liller’ Pedersen og Michael Axø sammen opsat vores tribune

Danny bragte sin walisiske rugbykultur
med sig ind i vores dengang nystartede
klub. Han havde en prægtig sangstemme, hvilket lå fint i tråd med den rugbykultur, vi nybegyndere var ved at lære

Æret være Dannys minde.
Paul Erik
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HÅNDBOLD
GODT NYT

Det er tid til at gøre status og takke alle
dem, der gør det muligt at spille håndbold i Erritsø. Et nyt år er skudt i gang
og vi benytter derfor lejligheden til at
sige tusind tak for det forgangne år.

HÅNDBOLD I EN CORONATID

Der er ingen tvivl om at Corona er en
ubehagelig størrelse, som har været
hård for foreningslivet med nedgang i
medlemstallet i Erritsø Håndbold. Det
virker heldigvis til, at vi i den seneste
tid har mærket tilgang på flere af vores
hold og det er vigtigt for klubbens overlevelse og vi håber det vil fortsætte.

Sport24, Fredericia
SuperBrugsen, Erritsø
Marmaris, Erritsø
Gardenia Blomster, Erritsø
Fri BikeShop
Amazing Hair
Hudplejeklinikken Anja Kjeldsen
Urbania Street Food
Fredericia Vinhandel
Fredericia Golfklub
Billunds Boghandel Fredericia
Løvbjerg Erritsø

KLUBBENS ÅRLIGE
JULESKRAB

I Erritsø Håndbold bestyrelsen takker vi
alle vores mange medlemmer, der igen
gav den max gas med at få solgt klubbens årlige juleskrab. I den forbindelse
er vi, i Erritsø Håndbold bestyrelsen dybt
taknemmelige over den støtte og opbakning vi fik i forbindelse med klubbens
årlige juleskrab. Det er fantastisk for en
lille klub som Erritsø håndbold, at mærke
det lokale og nærmiljøet står sammen.
Så tak for dækning af omkostninger i forbindelse med vores juleskrab samt alle
de mange fine sponsorpræmier vi fik.
Uden jer, var det ikke muligt:
Estate Peter Møller, Erritsø
Vognm. Eskildsen A/S, Snoghøj
Davidsen, Erritsø
EIC Fitness
TopFun, Fredericia
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KOM OG VÆR MED

- Og set i lyset af de forgangne år, som
har været præget af Covid-19 restriktioner, aflysninger og forsamlingsloft bliver
det også helt fantastisk at komme på
den anden side, så vi igen kan glæde
vores mange medlemmer med mange
flere sociale arrangementer og stævner
m.m. Og så glæder vi os naturligvis til,
at vi igen kan spille og træne håndbold
uden restriktioner og aflysninger.

der gør – så skriv endelig til os i bestyrelsen. Så hjælper vi gerne med at vejlede til
hvilke hold, der er passende til alderen. Vi
træner håndbold hver uge og helt hen til
skolernes sommerferie starter.

TAK

En kæmpe tak skal lyde til ALLE vores
frivillige trænere, hjælpere samt forældre, der bruger deres fritid i hallen og
giver alle vores medlemmer en masse
dejlige håndboldoplevelser. Også en tak
til alle jer, der weekend efter weekend
hjælper til ved dommerbordet. Tak fordi
I sammen med os i bestyrelsen har
holdt modet oppe gennem Covid-19 og
fundet løsninger samt været kreative
med alternativ træning og vedligeholdelse af fællesskabsfølelsen.
Vi er også dybt afhængige af vores
sponsorer. Så en STOR TAK til alle sponsorerne, der gør det muligt at spille lokalt i Erritsø Håndbold.
Hilsen fra Bestyrelsen,
Erritsø Håndbold

Så går I allerede nu rundt med en lyst til at
prøve kræfter med at spille håndbold på
et af vores mange hold – eller kender en
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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT
Aktiv tirsdag er kommet godt igang igen
efter nedlukningen. Der var god deltagelse hos vandgymnastikholdene og
tværidrætten om tirsdagen kunne tælle
ca. 70-80 deltagere.

SPIS SAMMEN

Sædvanen tro spiser vi sammen den sidste tirsdag i hver måned og allerede den
26. januar var første gang i det nye år.

FOREDRAG

Den 1. februar afholdt vi et foredrag
med Lise Gerdes og Lars Oudrup om
deres 6 års sejlads på verdenshavene.

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING

JUBILÆUMSFEST

AKTIV TIRSDAG skal være en
selvstændig afdeling under EGIF,
derfor indkaldes til stiftende generalforsamling

Tirsdag den 29. marts kl. 11.30
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt
130 deltagere. Nu skal det være.

Tirsdag den 1. marts kl. 11.00
hvor der skal vælges en bestyrelse – formand, næstformand,
kasserer samt bestyrelsesmedlemmer. Vi håber rigtig mange af
vore medlemmer vil møde op.

Så er det tredje gang vi fastsætter en dato
for afholdelse af ovennævnte fest. Men
nu tror vi på det og festen finder sted:

NYT NYT NYT

Inger og Vivi vil efter 26 år give lederjobbet fra sig. Det er på tide, at der sker noget nyt. Det har været 26 fantastiske år
og deltagerantallet er oppe på over 200.

18

Vi ønsker Jer alle sammen et rigtig godt
nytår og på gensyn.
Inger og Vivi
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Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside

www.tagpap.com
Lillebælt Tagservice

Mobil: 20 15 59 90 · mail: tagpap@tagpap.com
www.lb-tag.dk

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

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

Nicolaj Seelig

Sandra Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere

Snedker - &Tømrerforretning

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia
Telefon 75 94 20 78

75 93 02 66

www.home.dk

Vi har et stort udvalg
af miljørigtige biler

Škoda Kamiq
Škoda Kodiaq

Škoda Octavia

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

