SVØMNING
Fredericia svømmeklub
– En del af EGIF

Fart over feltet efter sammenlægningen af 2 svømmeklubber.
Medaljer og nye tiltag til gavn for alle vandglade.
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GENERALFORSAMLING
Generalforsamling afholdes
FREDAG DEN 18. MARTS KL. 17.00
i E-Sport lokalet i EIC.

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

ERRITSØ - AFDELINGEN
2

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

Mads

Tlf. 76 20 70 30

MERE END

AUTORESERVEDELE
til gamle og
nye biler

400.000
dele på lager

Noget for
hele familien

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror
alt i
UDSTYR
til bilen

CYKLER
til hele
familien

AUTORESERVEDELE AUTOUDSTYR MOBILTILBEHØR CYKLER

DÆK OG FÆLGE SCOOTER CAMPING MARINE

WWW.THANSEN.DK
KUNDESERVICE 31 31 31 31

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 marts/apr 2022”
er søndag den 27. marts
– udkommer 12. april
Øvrige deadlines for 1. halvår 2022 er:
24. april og 18. maj.
Ret til ændringer forbeholdes.
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FODBOLD
MINDEORD

EGIF Fodbold har mistet en tidligere
leder. Kent Nielsen var en dygtig leder,
og han var meget med i samarbejdet
med Herford SC.
Kent leverede også en stor indsats i
klubben. Indsatsen blev hædret, da
Kent modtog DBU’s Sølvnål.
Kent har gennem tiden ligeledes modtaget både EGIF's lederpris og fodboldafdelingens leder-pokal.
Æret være hans minde!

INDRETNING
AF NYT KLUBLOKALE

Indretning med det nye klublokale går
stille og roligt fremad. Der er nu kommet bordfodbold op - sponsoreret sf
John Vangsgaard.
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Fodboldafdelingen er meget taknemmelige - en stor tak til John.
Det vil mange få stor glæde af fremover
Karsten P.
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SVØMNING
SAMMENLÆGNING
AF KLUBBER

Fredericia svømmeklub – En del af EGIF
Fredericia svømmeklub som er en del
af EGIF blev august 2021 stiftet efter
en sammenlægning af byens 2 svømmeklubber, Delta svim og Erritsø svømmeklub. Sammenlægningen har betydet flere ressourcer og fundamentet for
fremtiden er ved at blive til. Samarbejdet i bestyrelsen styrkes, trænerteamet
udvikles og roller fordeles. I svømmeskolen bliver der arbejdet på den gode
svømmeskole og underviserne får supervision så vi styrker kvaliteten af vores svømmetilbud. En vigtig proces vi
lærer af og får os til at stille skarpt på
hvad vi skal tilbyde i fremtiden.

bliver samlet nr. 5 i den samlede rygcrawl konkurrence med ryg for årgang
2008. Det betyder at han er top 5 i Danmark samlet set over 50, 100 og 200
meter ryg. Joakim Kristensen bliver nr
8 i samme konkurrence i brystsvømning. Clara Bendtsen og Mathias Møller
Madsen svømmer 100% PR og viser
flot svømning i alle løb.

KONKURRENCEAFDELINGEN

Vi har en rigtig positiv oplevelse omkring sammenlægningen. Sportsligt har
vi fået en dygtig gruppe trænere som
kan bidrage til vores unge svømmeres
videre udvikling. Senest har vi haft 5
svømmetalenter repræsenteret ved de
Danske Årgangsmesterskaber som løb
af stablen i Svømmestadion Danmark i
Esbjerg. Det blev et rigtig godt stævne
hvor talentudvikler, Örn Arnason og de
unge svømmere er ganske tilfredse
med de flotte resultater. Örn udtrykker
”De 5 svømmere har gjort et fantastisk
stykke arbejde og der er masser af højdepunkter”. Mathilde Søe vinder en flot
3. plads i 100 meter fri og svømmer en
flot 4. plads hjem i 50 meter rygcrawl.
Fredeik Billesø Beck opnår en flot placering som nr. 8 på 200 meter ryg. Han
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SVØMMESKOLEN

Vi har i svømmeskolen fået en rigtig
god start efter sammenlægningen. Vi
arbejder på at styrke vores undervisere
og kan med vores nye svømmeskoleleder tilbyde supervision når der er behov.
Vi får langsomt udvidet underviserstaben og vores unge hjælpeinstruktører
gør et stort arbejde for at hjælpe alle vores mindste medlemmer til at få gode
trygge oplevelser i vandet.
Tidligere har vi haft mindre svømmeskoler i sommerferien men vi er nu klar til

at tilbyde ferieaktiviteter og vores første
aktivitet, Aqua Camp løber af stablen allerede i de tre dage før påske. Vi har haft
en helt enorm tilslutning og på bare 1
uge har vi fået 40 tilmeldinger.
Vi vil åbne for flere tilmeldinger skulle
der komme flere forespørgsler og vi har
underviser kapacitet til at alle får en god
oplevelse. I sommerferien uge 26 vil vi
ligeledes tilbyde Aqua Camp for de 7-12
årige. Som noget helt nyt vil vi i samarbejde med DGI tilbyde en Ocean Rescue Camp for de 10-14 årige. Modsat

Aqua Camp er Ocean Rescue camp en
aktivitet på stranden hvor vi skal have
fokus på livredning. Her er også dykning, sup. Boards og meget mere. Så
følg endelig med når vi åbner for tilmelding inden længe.
Tanja
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GYMNASTIK
FORÅRSOPVISNING

Lørdag den 26. marts 2022 i Erritsø
Idrætscenter. Indmarch med alle hold
kl. 14.00.
Lørdag den 26. marts har vi igen fornøjelsen af at præsentere Gymnastikafdelingens årlige forårsopvisning i Erritsø Idrætscenter med vintersæsonens
hold. Noget vi alle har set meget frem
til. Vi håber, at rigtig mange vil komme
og se holdenes flotte opvisninger.
Der er indmarch kl. 14.00, og det vil i år
være ét gennemgående opvisningsprogram uden større pauser.
I løbet af dagen vil der ud over vore egne
dygtige hold være gæstehold. Her glæder

vi os til at byde velkommen til Ringe Efterskole, Balle Efterskole og DGI 10-14SYD.
Desuden samler vi nogle af gymnastikafdelingens instruktører, som sammen
giver en lille opvisning mest for sjov
med ”Instruktørholdet”. Så glæd jer til
et brag af en eftermiddag.
Hele dagens program kan ses på vor
hjemmeside www.egif-gymnastik.dk
Entré kun kr. 30,- for voksne over 16 år,
børn gratis. (NB! Kun kontant betaling
og mobilepay - ikke kort)
Husk også opvisning på søndag 12.
marts i DGI-Huset i Vejle, hvor EGIF
også har hold med.

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.

INSTRUKTØR ELLER HJÆLPETRÆNER
I Gymnastikafdelingen er der behov for mange trænere. Hvis det er
noget for dig at være instruktør og lede eller hjælpe på et gymnastikhold eller hvis du kender nogle, der har lyst, så tøv ikke med at
kontakte os. Find os på vores hjemmeside www.egif-gymnastik.dk
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DEN GODE GENSTART

I samarbejde med DGI arbejdes der på
at komme godt i gang i foreningslivet
efter de mange nedlukninger. 3 stk.
M/K fra bestyrelsen var i starten af februar på et seminar sammen med andre lokalforeninger i DGI Sydøstjyllands
område for at sparre med og inspirere
hinanden.
Det var en god lørdag i gymnastikkens
tegn med spændende input og smil på
læben.
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GYMNASTIK
SOMMERGYMNASTIK

Vores program for sommergymnastik er klar:
Hold

Tid og sted

Instruktør

Fra-til

Kontingent

Line Dance

Mandag
kl. 18.30-20.00,
EIC hal3

Mette V,
Anette,

4/4-20/6
Uge 14-25,
ekskl. 16,23

300,-

Herreholdet

Tirsdag
kl. 19.00-20.00,
Højmosen

Arne

5/4-7/6
Uge 14-23

250,-

Fusions
gymnastik

Onsdag
kl. 16.30-18.00,
EIC hal 3

Mette B

6/4-8/6
Uge 14-23

300,-

Yoga
(max 28)

Onsdag
kl. 18.00-19.00,
EIC hal 3

Lene

6/4-8/6
Uge 14-23

250,-

Yoga for
mænd
(max 28)

Onsdag
kl. 19.00-20.00,
EIC hal 3

Lene

6/4-8/6
Uge 14-23

250,-

Floorball

Torsdag
kl. 20.00-21.30,
EIC hal 2

Thomas

7/4-9/6
Uge 14-23,
ekskl. 15,21

300,-

Yoga
(max 20)

Torsdag
fra kl. 15-16,
EIC hal 3

Lotte N

7/4-23/6
Uge 14-25,
ekskl. 15,21

250,-

Svedbanken

Torsdag
kl. 19.00-20.00,
EIC hal 3

Lars J

31/3-19/5
Uge 13-20,
ekskl. 15

175,-

Bemærk forskellige start- og slutdatoer efter vintersæsonen og uger uden træning
pga. helligdage.
Tilmelding er åbnet og kan ske via vores online system på www.egif-gymnastik.dk
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Lars L.

HÅNDBOLD

VI SATSER
PÅ BREDDEN,
KOM OG VÆR MED.
VI RUMMER ALLE!
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HÅNDBOLD
OBS. PÅ ÆNDRINGER
I TRÆNINGSTIDER

Der vil på vores hjemmeside komme
et opdateret skema over alle holdenes
træningstider. Der er vigtigt I alle ved,
at bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i træningstiderne, hvis dette ses
som en nødvendighed.
Se træningstider med mere på vores
hjemmeside: www.egif-handbold.com

CORONA OG HÅNDBOLDKAMPE

Coronaens levetid har været lang og har
igen her i det nye år efter jul betydet
enten aflysninger- eller udskydelse af
kampe. I den forbindelse har Kredsen
heldigvis valgt at forlænge håndboldsæsonens kampe og vi vil derfor spille
kampe helt ind i april måned.
Tak fordi I, i den forbindelse både træner, hjælpere, spillere samt forældre har
været meget omstillingsparate og fleksibel, idet det har gjort det nemmere at
finde løsninger og få puslespillet til at

12

gå op. Vi i bestyrelsen satser på den nye
sæson efter sommerferien.

SOCIALE AKTIVITETETER

JUBIII. Det er fantastisk vi igen kan tænke det sociale element meget mere ind
i håndbolden igen. Det betyder nemlig,
at der igen i det daglige ikke kun går tid
med træning og kampe, men også med
sociale aktiviteter. Det har vi savnet i Erritsø Håndboldafdeling og synes det er
skønt at Conoraen igen tillader dette.
Der har eksempelvis været fælles spisning efter endt træning for U11-spillerne, hvor der også blev spillet pakkespil.
Her havde trænere, hjælpere og spillere
nogle hyggelige timer sammen.
Sæsonen her vil komme til at byde på meget mere socialt arrangement for alle vores
medlemmer i Erritsø Håndboldafdeling.

Vi SIGER DET LIGE IGEN: ”KOM OG
VÆR MED” …. ”VI RUMMER ALLE”

Det er aldrig for sent og vores håndboldsæson strækker sig helt hen til

Vi SIGER DET LIGE
IGEN: ”KOM OG
VÆR MED” …. ”VI
RUMMER ALLE”

skolernes sommerferie starter. Så der
er masser af gode timer til håndbold,
hvis du/I nu skulle have lyst til at prøve
kræfter med at spille håndbold på et af
vores mange hold – eller kender en der
gør – så skriv endelig til os i bestyrelsen. Så hjælper vi gerne med at vejlede
til hvilket, der er passende til alderen.

DAME SENIOR

Dame senior er igen i år med i pokalturnering, hvor de spiller vind eller forsvind kampe. Her har damerne præsteret virkelig flot, idet holdet har vundet
de fire første kampe i pokalturneringen,
senest vandt holdet 20-18 over Sønderborg, som er et 3. divisionshold. Det
betyder, at holdet er videre til 5. runde,
hvor de skal møde Sønderjyske 1. divisi-

onshold. Vi i bestyrelsen melder ud når
vi har dato og tidspunkt for kampen og
så håber vi I vil kigge op i Erritsø hallen
og støtte samt heppe på vores damer.

TAK

Vi i håndboldafdelingens bestyrelse kan
ikke takke vores flittige trænere og hjælpere nok, som yder en kæmpe indsats
for klubben og er med til at drive værket
– TUSIND TAK. Sidst men ikke mindst
også en stor tak til spillere, forældre og
sponsorer, som er med til at hjælpe og
støtte klubben, som dermed giver vores medlemmer nogle gode oplevelser
med håndbolden.
Hilsen fra Bestyrelsen,
Erritsø Håndbold
13

RUGBY
RUGBY – SENIOR
TRÆNING

For første vinter i rugbyafdelingens
37-årige historie droppede vi indendørs
træning. Ingen savnede det rigtig, og
rugby er jo en udendørs sport. Allerede i
slutningen af januar begyndte førsteholdet således at træne udendørs. I vores
sport er de milde vintre absolut ikke nogen ulempe. Der trænes hver tirsdag og
torsdag kl. 18 – 20. Så snart dagslyset tillader det, rykker vi træningen fra ’lysbanen’ ved EIC over til vores rugbyanlæg.

den lørdag blev fulgt med spænding og
begejstring, uanset om man som EGIFmedlem er franskmand, skotte, englænder, halvt waliser eller dansker.

SIX NATIONS START 2022
FULGT PÅ TV

Lørdag den 5. februar gik startskuddet
for årets prestigefyldte Six Nations turnering, hvor Europas seks bedste rugbynationer dyster om trofæet. England,
Skotland, Wales, Irland, Frankrig og
Italien er de faste nationer i dette eksklusive selskab. Atten feststemte medlemmer satte hinanden stævne foran
TV-skærmen i vores klubhus. Klubben
gav i dagens anledning gratis hotdogs
til alle, der var mødt op. De to opgør
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NY CHEFTRÆNER EFTER PÅSKE

Efter tre sæsoner med århusianske
Dennis Graversen ved roret skifter vi til
april cheftræner.
Ny cheftræner bliver Steve Atkins, født
og opvokset i Christchurch. Den 51-årige newzealænder tiltræder den 20. april
2022. På en 3-årige aftale.

Trænerskiftet er udtryk for den ambition, vi har om at vende tilbage til landets
øverste rugbyliga, 1. division. Det mål
skal sikres og mere til.
Formand, Allan Pertti Frandsen,
udtrykker det sådan:
”Vi vil igen præge toppen af dansk rugby. Dertil har vi brug for en cheftræner
med Steve Atkins profil. Han stammer
fra et land, hvor rugby er nationalsport.
Desuden har Steve en fortid som professionel rugbyspiller på højeste niveau i
Australien, Frankrig og England. Han har
også spillet for de flerdobbelte mestre
Aarhus RK og det danske landshold.”
Formanden forsætter: ”Vi har været
ovenud tilfredse med Dennis’ indsats og
resultater som vores cheftræner siden
starten af 2019. Dennis har med sine
store kompetencer ændret tankegangen
til rugby i vores klub og tilført spillerne
langt mere teknik og taktisk forståelse
for rugby. Desuden har han gennemført
et generationsskifte i truppen og undervejs tiltrukket nye spillere udefra. For
den indsats skylder vi Dennis den allerstørste tak”, slutter formanden.

et scoop, at det lykkedes EGIF Rugby at
tegne kontrakt med Steve Atkins.
Selv siger newzealænderen, der taler
dansk og har været bosat i Danmark
siden 1998: ”Jeg er tidligere U18- og
U19-landstræner for Danmarks herrer.
Det gjaldt både Sevens-landsholdet
og 15-mands landsholdet. Dansk Rugby Union havde mig også ansat som
Strength and Conditioning Coach ved
DRUs Elitecenter.”
I sit civile liv er Steve lærer på Billeshave
Efterskole ved Strib, hvor rugby tidligere
har været linjefag. Han uddyber:
”Dennis har gjort et fantastisk stykke
arbejde med de nuværende spillere og
har givet mig et solidt fundament at
arbejde med. Jeg ser frem til de kommende udfordringer, hvor jeg håber at
bygge videre på det fundament og kom-

Trænerskiftet kom i stand efter, at Dennis sidste sommer meddelte rugbyafdelingens bestyrelse, at han ønskede
at hellige sig andre ting end rugby ved
udgangen af sæsonen 2022. At skiftet
sker allerede her til foråret skyldes, at
Steve Atkins var ledig på trænermarkedet. Således kalder Dennis det selv for
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RUGBY
me med min egen vision af, hvad jeg
synes, der er vigtigt både på og uden
for banen, samt taktisk og kulturelt.”
På et spillermøde i rugbyafdelingens
klubhus torsdag aften den 10. februar
2022 mødte Steve for første gang sine
kommende spillere. ”Klubben har et
fantastisk fundament af tidligere og nu-

værende supportere og rugbyspillere.
Dette fundament har betydet, at Erritsø
har været i stand til at skaffe nyt klubhus
og bygge rugbyfaciliteter, som er blandt
de bedste i Danmark. Uden det fundament og den frivillige støtte kan tingene
blive vanskelige i et land, hvor rugby er
en nichesport.”, slutter den kommende
cheftræner.

KAMPPLAN 1. HALVÅR 2022
19-03-2022

Lørdag

Pokal-kvartfinale
2021-22

Frederiksberg
FK

EGIF

30-04-2022

Lørdag

1. runde,
2. div. vest

EGIF

Aarhus RK II

14-05-2022

Lørdag

2. runde,
2. div. vest

RC Odense

EGIF

21-05-2022

Lørdag

Klub Sevens
stævne

En mulighed

For 2. div.
vest klubber

27-05-2022

Fredag

Træningskamp
i London

En mulighed

Før ’Londons
Sevens’

04-06-2022

Lørdag

3. runde,
2. div. vest

EGIF

AalborgHolstebro

18-06-2022

Lørdag

4. runde,
2. div. vest

Odder RK

EGIF

25-06-2022

Lørdag

DM Sevens

En mulighed

i Aalborg
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GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes i vores klubhus
FREDAG DEN 25. MARTS 2022
ifølge vedtægterne.
Forsamlingen stater kl. 19.00.
Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer.
Vel mødt.

RUGBY – UNGDOM

Træning starter for alle ungdomsspillere
tirsdag den 14. marts.
Fremover bliver det tirsdag og torsdag
fra 17.00 til 18.30.
Paul Erik
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AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT
FOREDRAG

Den 1. februar afholdt Aktiv Tirsdag-seniorsport et foredrag med Lise Gerdes
og Lars Oudrup.
Der var ca. 80 deltagere. Lise og Lars
har været på en jordomsejling, der varede 6 år. Det var et fantastisk foredrag,
som virkelig fængslede tilhørerne. Utroligt hvad de oplevede på deres færd. Alt
imens man lyttede intens var der serveret sandwich og kaffe, hvilket gjorde det
ekstra hyggeligt.

En rigtig god oplevelse

Men for at dette kunne lade sig gøre var
der en del forberedelse. Vi skulle have
80 stole stillet op i multisalen og dertil
skulle bruges nogle ”stærke” mænd.
Tak til alle hjælperne, uden jer kunne
det ikke lade sig gøre.

SPIS SAMMEN

Vore Spis Sammen tirsdage er blevet
rigtig godt modtaget. Vi er ca. 60 – 70
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deltagere hver gang, og den sidste
gang var den 22. februar.

JUBILÆUM

I marts måned er der ikke Spis Sammen den sidste tirdag i måneden, da vi
afholder vores jubilæumsfest. Man kan
stadig nå at melde sig til dette arrangement. Sidste frist er den 22. marts og
det koster 100 kr. at deltage. Betaling
skal finde sted ved tilmeldingen.
Når dette nummer af SPORT udkommer har vi afholdt stiftende generalforsamling. Herom i næste nummer, hvor
vi vil referere fra generalforsamlingen.
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

