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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

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.
Tlf. 22 15 21 50.
Mail: engtoften10@mail.dk

ADVOKATFIRMAET

VIUFF & BILDE JØRGENSEN
DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA
TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77
advokat@mail.dk

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

Tlf. 76 20 70 30

AUTORESERVEDELE
til gamle og
nye biler

MERE END

400.000
dele på lager

alt i
UDSTYR
til bilen

Noget for
hele familien

– far og mor, storesøster og lillebror ... og 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 sept/okt 2022” er
søndag den 25. sept. – udkommer 12. okt.
Deadline 2. halvår:
Søndag den 16. okt.
Søndag den 20. nov.
Ret til ændringer forbeholdes
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DILETTANT

”VI HOLDER FAST I
TRADITIONERNE”

Kære publikum.
Tak for jeres massive og trofaste opbakning til Erritsø Dilettanterne gennem
årene.
Vi havde en idé om at spille vores forestilling ultimo september / primo oktober i år.
Hele holdet er dog ramt af meget ”tætte” kalendere i efteråret på grund af alt
det, vi ikke har nået de sidste 2-3 år.
Endvidere når vi næsten kun at stoppe
en forestilling, før vi skal starte på at
øve på en ny – samt at vi ville komme til
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at trække på alle de dejlige frivillige, der
hjælper i og omkring forsamlingshuset
ikke mindre end 2 gange på et halvt år.
Vi har derfor i fællesskab besluttet, at vi
holder traditionen og starter op ultimo
december …
Så vi kan optræde for jer i starten af
marts 2023.
Vi glæder til at se jer
Og forventningens glæde er stor…
Erritsø Dilettanterne

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

Fredericia Mægleren
www.bladtkramer.dk
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Kurt Hansen.
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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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RUGBY

SENIOR
SEJR OVER STÆRKE NORDJYDER
Erritsø GIF vs Aalborg-Holstebro: 28 – 21
(14 – 0). 2. division vest.
Spillet lørdag den 4. juni 2022.
Pinselørdag nedkæmpede vores førstehold hidtil ubesejrede Aalborg-Holstebro.
Den første halve time sad AalborgHolstebro på kampen, imens EGIF var
presset langt tilbage. Her viste den nye
cheftræner Steve Atkins’ taktik, med
hårde tacklinger, sig imidlertid at fungere
fortrinligt.

Begge hold begik dog alt for mange
straffespark, men efter 32 minutters spil
fejrede vores flyhalf Thor Steendahl sit
comeback ved at slide sig fri og score
til 5 – 0. Holdkaptajn og klyngehalf Jens
Vissing var sikkerheden selv på den
efterfølgende konvertering. 7 – 0. I første
halvlegs overtid gentog de to EGIF’er
kunststykket. Til pausestilling 14 – 0.
I anden halvleg var det gæsterne, der led
alt for mange boldtab som følge af straffespark. En tidlig reducering til 14 – 7 gav
ikke nordjyderne den fornødne ro. Efter
knap en times spil brød propforward Per
Søndergaard igennem. Og otte minutter
før tid var det indercenter Jean Houllier, som scorede for EGIF. Jens Vissing
lavede sin konvertering nummer 3 og 4
til samlet 28 - 7.
Men i dommer Kevin Gaws tillægstid
viste nordjyderne, hvorfor de skal regnes
som seriøse bejlere til titlen som samlet
vinder af 2. division vest. Hele to gange
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lykkedes det nemlig gæsterne at reducere. Til slutstillingen 28 – 21.
Brødrene Jean og Louis Houllier samt
Juan Rodríguez-Jurando Astillero spillede
alle en flot afskedskamp for EGIF. De er
draget hjem til henholdsvis Frankrig og
Spanien. De tre trekvartbacks vil blive
savnet, offensivt som defensivt, samt
udenfor banen.
18-årige Marcus Tournadre Jørgensen fik
en flot debut for EGIF. Han blev indskiftet
i pausen. Marcus er et af flere unge talenter, som i de seneste har taget turen
op gennem vores ungdomsrækker og
har fået debut på førsteholdet.
To andre teenagere, Sebastian Guldager
og Jens Kristian Andersen, gjorde på ny
en virkelig god figur. Sammen tilhører de
tre unge EGIF’er klubbens fremtid.

Har du lyst til at prøve rugby, så kig forbi.
Flere af vores spillere i truppen er helt
nye i sporten og de er hurtigt blevet en
del af vores rugbykultur og fællesskab.
Du kan også kontakte træneren Steve på
s.atkins71@hotmail.com eller vores senioransvarlige Helle Ullerup og Fie Bøgh
på senior@erritsoerugby.dk

Kampprogram resten af sæsonen
Frem til vinterpausen skal vores førstehold spille disse 5 kampe, alle i 2.
division vest:
Lørdag 10. september: EGIF – RC Odense
Lørdag den 24. september: Aalborg-Holstebro – EGIF
Lørdag den 1. oktober: Aarhus RK II – EGIF
Lørdag de 8. oktober: Odder RK – EGIF
Lørdag den 29. oktober: EGIF – Odder RK
Kampstart er kl. 14 for alle fem kampes
vedkommende.

OLDBOYS TIL BERLIN
For første gang skal vores oldboys
deltage i en turnering i Tyskland. Valget er faldet på årligt tilbagevendende
Heini Cup, som afvikles af klubben Alte
Preussen i Berlin. 13. Heini Cup løber
dermed af stablen 30. september til 2.
oktober. De deltagende hold kommer
oftest fra Tyskland, Danmark, Storbritannien, Spanien og Italien.
Turen arrangeres af vores loge ”Fratres
Ovalibus”, der nu tæller 60 medlemmer. Et godt støtteudvalg, som i løbet
af de seneste 5 år har doneret næsten
30.000 kroner til klubbens arbejde.
Foreløbig er 20 oldboys tilmeldt. Transporten frem og tilbage bliver med tog.
Der er lagt op til alle tiders tur, som
afsluttes med sight-seeing i Berlin.
UNGDOM
TRÆNING
Træningen er igen startet hver tirsdag
og torsdag
kl 17.00 til 18.30 for dem over 14 år

kl 17.00 til 18.00 for dem under 14 år
NYT
Som noget nyt i år kan vi nu tilbyde
rugby for børn helt ned til 5 år da vi har
startet et U8 hold op.
U8 rugby spilles uden kontakt med
fokus på det tekniske i rugby sporten.
Piger og drenge spiller sammen.

NY TRÆNER
Ny træner kan vi også annoncere til
U8: Thor Lütje Hansen som selv spiller
for klubbens seniorhold vil i fællesskab
med Kenneth Holm stå for træningen.
Vores nye U8 hold
DM i Erritsø
Den 27. august spilledes 4. runde af dm
i Erritsø. Mere herom i næste nummer
af Sport.
Klubbens U16 hold tager som bekendt
på tur til London i uge 41-42 og første
modstander er på plads nemlig Stains
RFC.
Paul Erik
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HÅNDBOLD

Sæsonen blev rundet godt af i
Erritsø Håndbold:
TRILLE - TROLLE

Trille Trolle fik holdt en hyggelig afslutning
på sæsonen med sjove lege med bold,
som troldene Trille og Trolle havde fundet
på. Derefter fik alle børnene medaljer og
fik en klapsalve. De var så stolte. Trille
og Trolle havde været forbi med juice og
snolder.

KID MUD RACE

Hele vores ungdomsafdelingen deltog i
kid mud race som en fælles afslutning
på en fed sæson. De havde det rigtig
sjovt og der blev grint undervejs. De slap
heller ikke for mudder, men det synes de
bare var fedt.
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DAME SENIOR

Dame Senior fik holdt en festlig aften
med pizza, god musik og dans. De
fejrede en god sæson med de 2 oprykninger til henholdsvis Jyllands Serien og
Serie 2.

NY SÆSON
Oversigt træningstider
2022/2023:

Kom frisk vi tilbyder altid 3 gange prøvetræninger. Håber vi ses!
Trille Trolle fra (1-5 år)
Hal 1 - Lørdag kl. 09:00-10:00
U5-U6 (årgang 2016-2017)
Hal 2 - Tirsdag kl. 17.30-18.30

Fredag ulige uger i Erritsø kl. 16.00-17.30
Fredag i lige uger i Trelde kl. 16.00-17.30
Dame Senior (2004/--)
Hal 1 - Tirsdag kl. 20:00-21:30
Torsdag kl. 20:00-21:30
Se mere på vores hjemmeside for trænere, hjælpere samt kontaktoplysninger
m.m. Følg linket nedenfor: https://www.
egif-handbold.com/hold.html

U7-U8 (årgang 2015-2014)
Ingen Hold på nuværende tidspunkt
U9 mix (2013)
Hal 1 - Onsdag i Erritsø kl 16.30-17.45 i
ulige uger
Tirsdag i Taulov kl 17.45-18.45 i lige uger
U11 Drenge (2012/11)
Hal 1 - Tirsdag kl. 17:15-18:30
Torsdag kl. 17:15-18:30
U11 piger (2012/11)
Hal 1 - Tirsdag kl. 16.00-17.15
Torsdag kl. 16.00.17.15
U13 piger (2010/09)
Hal 1 - Tirsdag kl. 18:30-20:00
Hal 2 - Torsdag kl. 17:30-18:45
U13 drenge (2010/09)
Hal 1 - Mandag kl. 18.30-20.00
Hal 2 - Torsdag kl. 18:45-20:00
U15 piger (2008/07)
Tirsdag i Trelde kl. 18.00-20.00
Hal 1 - Torsdag i Erritsø kl. 18:30-20:00

Kom frisk og prøv håndbold i Erritsø:

Som så mange andre foreninger er det
en udfordring at skaffe og holde på alle
spillere, men vi vil knokle for at håndbolden fortsat kan bestå i Erritsø.
Vi håber på nye hold og medlemmer
på de respektive årgange. Vi har fundet
mange dygtige trænere, hjælpere samt
holdledere til årgangene, men der kan
altid bruges flere hjælpere til forskellige
opgaver.
Så har du bare den mindste lyst til at
høre mere eller vil hjælpe så kontakt Tanja Møllebæk på: 22 79 26 31. Spørgsmål
og kommentarer kan også altid stilles på
vores åbne Facebook side - Erritsø Håndbold.

Husk i Erritsø håndbold fanger
bordet ikke

I foreningslivet er en af de store udfordringer, at folk som oftest tror, at bor9

HÅNDBOLD

det fanger, når først man har sagt ja til
en opgave. Men det er ikke tilfældet i
Erritsø Håndbold. Vi har så mange små
opgaver - finde sponsor, søge fonde,
skaffe præmier, sidde ved dommerbord
til hjemmekampene, praktiske opgaver
på de forskellige hold - alt muligt, så bare
den mindste hjælpende hånd vil gøre en
forskel.
Vores boldrum trænger også til en kærlig
hånd, altså en renovering, hvor rummet
udnyttes optimalt. Så er der en tømrer
gemt i dig og du har et par timers luft i
dagligdagen modtager vi gerne lige netop din hjælp.
Vi kan heller ikke komme udenom at det
at finde trænere og hjælpere til vores
hold er en svær størrelse nogen gange.
Det gør, at vi har svært ved at tilbyde
hold på årgangene og derved mister
medlemmer desværre. Så har du mod
på at træne eller hjælpe med vores mange skønne medlemmer, så få dig endelig meldt klar. Klubben afhænger af det.
Vi tilbyder gerne kursus og en der kan
hjælpe dig i opstarten.
Frister noget af ovenstående så kontakt
Tanja Møllebæk på 22 79 26 31.
Glem ikke Håndboldens dag lørdag d.
1/10 i Erritsø.
Vi lover det bliver en sjov dag.
Der kommer info om dagens program,
så snart det hele er på plads.
Dagen starter kl. 9.00 - frem.
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Vi vil forsøge at lave noget fælles med de
nærliggende klubber i Fredericia omegn.
Afslutningvis:
Tusind tak til alle jer der er en del af Erritsø Håndbold og støtter op om klubben.
Vi ses i hallen.
Tanja

GYMNASTIK

SÆSON 2022/2023

Sæsonen 2022-2023 i Gymnastikafdelingen starter mandag den 5. september 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
Som noget nyt i år kan vi tilbyde et yogahold mere. Vi har i løbet af denne sæson
fået uddannet en ny dygtig yogainstruktør. Lotte Nielsen vil om torsdagen have
et yogahold i hal 3 i EIC kl. 15.00. Kom og
vær med på holdet og oplev velværen ved
at dyrke yoga.
Vores Mega-Mix springhold bliver i år et
samarbejde med BPI (Bredstrup Pjedsted
idrætsforening). Vi glæder og rigtig meget
til at få et godt samarbejde og et super
flot hold at vise frem til opvisningerne i
marts måned.
I gymnastikafdelingen bestræber vi os på at
give medlemmerne flest mulige tilbud om
forskellige former for gymnastik. 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 forældre/barn med leg og kolbøtter til rytme
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 andre
hold under punktet med holdbeskrivelser.

ON-LINE TILMELDING PÅ EGIFGYMNASTIK.DK

On-line tilmeldingen åbnede den 20.
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 forbindelse med tilmeldingen. Er du i tvivl om
noget, så tag en snak med instruktøren
på holdet efter træningen eller kontakt en
fra bestyrelsen.
Vi glæder os til at se rigtig mange gymnaster - nye som gamle - til den nye sæson.
Kom og vær med fra starten.

FLOORBALL I EGIF FRA 17 ÅR

Kom og spil floorball i Erritsø Idrætscenter
hal 2, torsdage kl. 20.00-21.30 i ny sæson
2022/23. Med sammenhold, tempo og
teknik er Floorball en intens og begyndervenlig holdsport for alle. Mød bare op, vi
har udstyret.

INSTRUKTØRERNE MØDTES TIL
OPSTARTSMØDE FOR NY SÆSON

Søndag den 28. august mødtes gymnastikafdelingens instruktører og hjælpetrænere for at hilse på hinanden efter sommerferien og kick-starte den nye sæson.
Det blev en god dag med gensynsglæde,
lidt godt at spise, informationer og social
aktivitet. Vi er SÅ klar til den nye sæson.
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GYMNASTIK
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Lars L.
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SVØMNING

FREDERICIA SVØMMEKLUB
- EN DEL AF EGIF

Ingen svømmesæson uden både traditioner og nye (måske kommende traditioner) – dem vil vi fortælle mere om i denne
udgave af Sport.
Men først et hurtig tilbageblik på det vi
ikke nåede at få dækket inden sommerferien.
FRIVILLIGHEDSPRISEN
Når to eksisterende klubber sammenlægges til en, så bringes de forskellige traditioner i de to klubber også sammen. En
af disse traditioner er at hylde de frivillige
kræfter i klubben.
Formålet med prisen er at hylde en eller nogle af de frivillige, der har ydet en
ekstra indsats for at få vores klub til at
fungere. Der var, ifølge formand René
Christensen, ikke den store tvivl. Prisen
blev givet til to frivillige, der har ydet en
kæmpe indsats, ikke blot i forbindelse
med sammenlægningen af to klubber til
én, men især i løbet af foråret hvor klubbens svømmeskoleleder blev sygemeldt
og der derfor opstod et stort tomrum i
svømmeskolen der skulle fyldes ud.
Et kæmpestort TAK FOR JERES INDSATS OG ARBEJDSOMHED og ikke
mindst et lige så stort TILLYKKE til: Rikke
Germansen og Tanja Billesø Beck, velfortjente modtagere af årets frivillighedspris.
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AQUA CAMP
i uge 26 – endnu en succesfuld uge med
masser af vandaktivitet.
Afholdt i Erritsø Idrætscenter har 55
børn og unge deltaget i sommerens
Rema1000 Aqua camp.
Ugen bød på mange forskellige aktiviteter
lige fra livredning og piratdag til de olympiske lege.
På campens sidste dag var en af aktiviteterne ”svøm langt”. Her svømmede
en stor del af de store børn over 2000 m
mens nogle af de mindre børn fik rundet
1000 m. Alle svømmere svømmede ivrigt
og bestemt også bedre end de måske
havde troet.

Hver dag fik de serveret saftevand og
frugt, sponsoreret af Rema1000 og cafeteriet i EIC bød på velsmagende frokost.
En stor tak skal der lyde, igen til Tanja Billesø Beck, for organisering af indhold og
for at skaffe frivillige trænere og hjælpere,
der alle var med til at give deltagerne en
fantastisk oplevelse med vandaktiviteter.

DANSKE MESTERSKABER
Flotte placeringer og én Danmarksmester
ved DM Langbane 2022 i Ålborg.
Svømmeklubben var i år repræsenteret af
Mathilde Thy Asmussen, Christian Damborg Thomsen og Camilla Bitz Witt.

DÅM-Langbane, Helsingør, juni 2022
Mens de fleste klassekammerater var
gået på velfortjent sommerferie, tog 4
svømmere fra Fredericia Svømmeklub en del af EGIF en tur til Danmarks Årgang
Mesterskab på langbane (50m) i Helsingør, hvor de hurtigste årgangssvømmere
fra hele Danmark var med til at kæmpe
om medaljer og hurtigste tider.
Alle 4 svømmere sikrede sig pladser i finaler og ikke mindst flotte personlige resultater.
Mathilde Søe svømmede den hurtigste
50m fri af alle piger til mesterskabet og er
nu indehaver af den hurtigste tid i hendes
aldersgruppe i Danmark. Det er en super
stærk præstation af den unge svømmer.
Clara Bendtsen, Mathias Møller Madsen
og Joakim Kristensen viste sig fra deres
stærke sider og kan glæde sig til den nye
sæson og nye udfordringer.

Camilla Bitz Witt

Af en i svømmeverdenen lille klub som
vores, så er det virkeligt noget vi kan være
stolte af, at vi kan sende hele 3 svømmere afsted til de Danske Mesterskaber.
Fra Fredericia Svømmeklub – en del af
EGIF – siger vi endnu engang tillykke
15
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med de flotte resultater, heriblandt en forbedring af PR på 100m Bryst til Mathilde
Thy Asmussen, en 9. plads (1. plads i bfinalen) på 50m ryg til Christian Damborg
Thomsen, samt en bronzemedalje på
50m fri og ikke mindst en flot guldmedalje til Camilla Bitz Witt på 100m fri.
EUROPEAN PARA YOUTH GAMES
Vi bliver lidt ved Camilla, for hun var ikke
helt færdig med det våde element. Ved
European Para Youth Games 2022 glimrede vores helt egen Camilla Bitz Witt, med
en flot sølvmedalje i 100m fri.
”Jeg er stolt og glad over min præstation.
Det er fedt at repræsentere Danmark ved
så stort et stævne – fortæller en meget
glad Camilla”
DEN KOMMENDE SÆSON
Tilbage til nogle af de spændende aktiviteter og projekter som vi engagerer os i
og arbejder med i svømmeklubben. Der
bliver tryk på i år, med masser af nye initiativer, sponsor events, nye stævneformater og sociale arrangementer.
HANNERUPLØBET
Bliver tirsdag d. 30/8-22 og Svømmeklubben vil være repræsenteret med en
stand, hvor vi vil fortælle om klubben og
det at gå til svømning. Der vil være ”træning” hvor nogle af vores konkurrencesvømmere vil vise nogle af de styrke- og
udstrækningsøvelser de laver når de ikke
er i vandet. Der vil også være konkurrencer som alle kan deltage i.
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Vi håber naturligvis at få en masse aktivitet på vores stand.
REMA 1000 CUP i september
Klubbens ældste konkurrencesvømmere
vil traditionen tro deltage i det årlige Rema
100 Cup, der afholdes af Horsens svømmeklub. Det bliver en weekend med
masser af svømning og socialt samvær
og et af efterårets første større stævner.
KLUBMESTERSKAB I NYT FORMAT
I den kommende sæson bliver stævnet
bredt ud over hele sæsonen og der vil
være 2 stævneafsnit på kortbane og 2 på
langbane (50m).
Hver svømmer skal svømme mindst 1
løb i hver af de fire stilarter, fly, fri (crawl),
ryg og bryst. Og så skal svømmerne også
svømme mindst 2/3 medley løb (kombination af de 4 stilarter) for at kunne blive
klubmester.
”At bliver klubmester kommer derfor
mere til at handle om, at man er en alsidig svømmer,” siger Cheftræner Örn
Arnarson og han fortsætter ”samtidig får
svømmerne også mulighed for både at
svømme på kort- og langbane”.
HUSK
Svømmeskolen starter op 27 august og
slutter d. 27. maj 2023 – husk tilmelding
Sæsonen er forlænget i forhold til tidligere år.

NY SVØMMESKOLELEDER
Pr. 1. august 2022 er Lærke Iversen tiltrådt som svømmeskoleleder hos Fredericia Svømmeklub – En del af EGIF.
Lærke har mange års erfaring indenfor
svømmeverdenen. Først som konkurrencesvømmer i EGIF svømmeklub og da en
skade satte stopper for en aktiv udøvelse
af sporten, fortsatte Lærke som hjælpetræner og senere træner i klubben. Efter
mere end 6 år som træner har Lærke nu
sagt ja til at varetage funktionen som
svømmeskoleleder.

Trods hendes unge alder, på kun 19 år og
med en netop afsluttet HHX i bagagen,
får klubben her en rutineret pige på holdet. Lærke er vild med svømmesporten
og har bred erfaring med undervisning
af både små børn, unge og voksne. Hun
er et kendt ansigt i klubben, og kender i
forvejen mange af de forældre, frivillige
og trænere og instruktører, som hun skal
arbejder sammen med i hverdagen.
Stort velkommen til Lærke.
Følg os på Facebook og Instagram
Pia J.
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DBU Fodboldskole 2022
I EGIF-fodbold er der en tradition for at
afholde DBU fodboldskole i den første
uge af skolernes sommerferie. Traditionens tro skete det heldigvis også i år.
Hvilken succes det blev. Igen i år blev der
sat deltagerrekord og næsten 150 glade
piger og drenge deltog i år.Der blev trænet, hygget, grinet, trænet lidt mere og
øvet indmarch til kampe. De kan lige så
godt starte tidligt, så de er klar til den dag
landstræneren udtager dem til Landskamp. På fodboldskolens sidste dag var
der besøg af tidligere Erritsø-spiller og
landsholdsspiller Cecilie Fløe, som trænede de yngste spillere.
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Derudover var der 22 trænere, assistenter 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 sommerferie. 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 sommerferie.
Karsten P.

U14 drenge til Lunderskov Cup 2022
19 spillere og 3 trænere/ledere brugte en
weekend på og omkring banerne i Lunderskov. Efter sidste sæsons lidt kaotiske afslutning var weekendens tur med
ét simpelt formål nemlig at skabe ro og
sammenhold i truppen.

Dermed havde vi ryggen imod muren i
tredje kamp som skulle vindes hvis vi ville
sikre os en plads i B-slutspillet.

Lørdag stod den på 3 kampe i gruppespillet og vi lagde ud med et nederlag på 0-2
til SGI/SSK 1, som også var det eneste
Liga 2 hold der deltog (de blev også de
senere vindere af A-finalen!)

Magnus Fisker går imod mål i 1. halvleg
og vi er så heldige at selvom skuddet bliver forsøgt reddet så sejler bolden i mål
og dermed vinder vi kampen med 1-0.

Kamp nr. 2 var imod Hedensted IF’s Liga
4 drenge og her var vi det bedste hold. Vi
kom dog bagud med 0-1 men midtvejs i
første halvleg får Magnus Fisker udlignet
til 1-1. Christian D. Honoré bringer os foran med 2-1 I anden halvleg inden at et par
fejl kostede points og dermed 2. nederlag
i træk, 2-3!

Her mødte vi Hørup fra Liga 4 der ligesom os også havde tabt deres to første
kampe.

Søndag skulle vi spille den sidste puljekamp imod Liga 3 holdet fra Vejgaard
(Nordjylland).
Trætheden var til at få øje på så vi valgte
at sparre nogle spillere i den kamp og i
stedet have fokus på den kommende semifinale i B-slutspillet. Vi taber en meget
jævn kamp med 0-2.
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Senere søndag stod den på semifinale
imod Bredballe IF, et hold jeg som træner
ikke har været vant til at slå. Et faktum
som også deres spillere kendte til da de
inden kampen pralede noget med at de
ville slå os 6-0!!!
Amalie fik lavet nogle fantastiske
strækøvelser med drengene alt imens at
vores modstander varmede op med en
masse løb og sprint!
Foran en masse EGIF fans fik vi i første
halvleg et vaskeægte hattrick af vores nye
spiller, Magnus Kjeldsen og da de scorede selvmål i anden halvleg sejrede vi
4-0 i en meget ensidig semifinale og dermed var vi klar til at kæmpe om B-pokalen
imod Vejen!

beslutning for efter 26 minutter stikker
Marcus Wagner en stikning op til Emil,
der løber fra 2 forsvarer og scorer finalens eneste mål og dermed kunne jublen
bryde løs og drengene fejre at de vandt
B-slutspillet. (ikke et ord om det brændte
straffe i finalen)
Topscorer – Magnus Kjeldsen, 3 mål
Assist konge – Peter Hammerum, Marcus Wagner & Magnus Fisker, 2 assists
MVP – Magnus Kjeldsen, Magnus Fisker,
Anders Tirsvad, Peter Hammerum, Jakob
Holm & Kasper Vils, 4 MVP points hver.

Igen brugte vi samme teknik ift. Opvarmning.
Desværre måtte vi lørdag sige farvel til
vores anfører og central forsvarer, Leon
(slag i hovedet/uheld!) men ikke nok med
det, så var vores hattrick helt, Magnus
Kjeldsen også fraværende grundet et
trælår og i starten af kampen mistede vi
også vores anden angriber, Magnus Fisker der gik ud med ondt i benene!
Dermed så det svært ud men igen spiller
vi en fantastisk kamp. Men med finaler
ved man aldrig så der var nervøsitet hele
vejen.
Midtvejs i kampen laver vi en taktisk ændring hvor vi smider Emil Møller Andersen på toppen i stedet for Niklas Kjær og
det skulle vise sig at være en rigtig god
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Vi tog en pokal med hjem men vores eneste mål var egentlig sammenholdet som
også var den helt store vinder.
Tak for indsatsen drenge, trænerteamet
er sindssyg stolte af jer.
Jesper W. S.

STØVLESPILLET - VINDERE:
VINDERE

MAJ 2022

JUNI 2022

S T Ø VL E N 1
Gevinst
Kr 300,00
Kr 200,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00

Lod

17
87
31
40
34
42
54

Navn
Anders Hansen
Ulla Rassussen
%
Sonja Andersen
%
%
%

Lod

Navn
Erik Hansen
%
John Andersen
Jacob Iversen
Sonja Andersen
%
Tommy Kjær Hansen

Lod

13
20
23
41
4
44
32

Navn
Ruben Jensen
Birte Hoé
John Andersen
%
Janne Kjær Hansen
Søren Frank
%

S T Ø VL E N 2
Gevinst
Kr 300,00
Kr 200,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Kr 100,00
Udtrukket af:

Lod

182
184
134
200
120
114
199

188
132
167
147
156
157
121

Navn
%
%
%
Keld Wesenberg Lyngsø
Rigmor Toft
%
%

Ruben Jensen

Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.
Deltag i STØVLESPILLET og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!
Henvendelse: Karsten Pedersen, tlf. 28 72 40 38 eller Flemming Nielsen tlf. 22 83 55 77
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EGIF AKTIVE SENIORER

TVÆRIDRÆT

Medlemsgebyr og betaling som ved
tværidræt, kun et medlemsgebyr til alle
aktiviteter.

En halv times opvarmning v/Birthe, herefter frit valg mellem gymnastik, bordtennis, softtennis, badminton, volley,
tæppecurling, boccia eller cirkeltræning
i redskaber.

Kaffe kan købes for kr. 5

tirsdag d. 6 sept. kl. 09.00 i
ERRITSØ IDRÆTSCENTER

NYT- padeltennis fra oktober, vi har bat,
så man kan prøve.
Medlemsgebyr kr. 50 for nye medlemmer efter 1.5.2022, betaling med sedler.
1 polet pr. gang inc. Kaffe. Der købes 10
poletter for kr. 200 - kun sedler.
VANDGYMNASTIK
mandag d. 5 sept. kl. 10-11
v/Lis. Kl. 11-12 v/ Inger
Torsdag d.8. sept. kl. 11-12
v/ Ditte og Randi

”SPIS SAMMEN” MM
Tilbud om ”spis sammen” den sidste
tirsdag i hver måned, foredrag, jule- og
sæsonafslutning, udflugt, rejse m.m.
Hjemmeside: EGIF gå til Aktive Seniorer.
Facebook: EGIF Aktive Seniorer, søg
om optagelse, lukket gruppe for medlemmer.
Kontaktpersoner:
Lis Pimenta 40779778
eller Ulla Nielsen 93932182
AFLYSNING
Tirsdag d. 20. september: Ingen aktiviteter -alt er aflyst pga Idrætsfestival i
Fredericia kommune
Lis og Ulla
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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

