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Med stor succes blev håndboldens dag
afviklet i EIC lørdag d. 1/10

Oktober 2022 – 55. årgang
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Erritsø - blikkenslageren Aps

CYKLER

BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

til hele
familien

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

SJOV LØRDAG

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

HUSK at der er SJOV LØRDAG

den 5. november kl. 18.30 – 21.30 i EIC.
Læs mere på AULA og på plakaterne i skolerne.
Den næste SJOV LØRDAG afholdes
den 3. december kl. 18.30 – 21.30.
Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

Kurt Hansen

Tlf. 76 20 70 30

REDAKTION
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50 – 22 15 21 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia
E-mail: engtoften10@mail.dk

Deadline for stof til ”Sport nov/dec 2022”
er søndag den 20. nov. – udkommer 7. dec.
Ret til ændringer forbeholdes

Ruth Hansen – Stof
Tlf. 50 48 11 52
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
Sendes direkte til:
e-mail: andershpd@mail.tele.dk
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HÅNDBOLD

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46

Fredericia Mægleren
www.bladtkramer.dk

HÅNDBOLDENS DAG

Derefter var det for de ældre børn fra
kl. 10:00-12:00, hvor aktiviterne var for
aldersgruppen syv-ni år.

Vi havde valgt at forsøge os med at afholde vores egen “Håndboldens dag”.
Det er vi rigtig glade for at vi gjorde, da
det endte med at blive en hel fantastisk
dag i håndboldens tegn. Der var nemlig
gang i Erritsø Idrætscenter fra morgen
til aften.

Fredericia Mægleren
• Prinsessegade
33
• 7000
Fa • 7000
Tlf. 43331590
Brovadvej
5, Erritsø,
Fredericia • info@fredericiamaegleren.dk
Efter endt frokostpause
kom et af
vores
Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94
store højdepunkter for dagen, nemlig kl.
Tlf. 75 94 44 46

Med stor succes blev håndboldens dag
afviklet i Erritsø Idræt center lørdag d. 1/10

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

Bladtkramer Malerentreprise ApS

Michael S. Nielsen

F

www.erritso-blikkenslageren.dk

www.bladtkramer.dk

Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Fredericia Mægleren

Michael S. Nielsen

De yngste startede kl. 09:00, hvor der
var arrangeret skattejagt med Trille og
Trolle og guldet skulle findes.

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

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

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

ADVOKATFIRMAET

Denne annonce kan købes hos

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA

Kurt Hansen.

VIUFF & BILDE JØRGENSEN

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX 75 92 16 77
advokat@mail.dk

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

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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HÅNDBOLD

13:00 hvor Einar Olafsson, Junior Scott
og Rasmus Meyer gjorde deres indtog.
Det var en vild oplevelse for alle de besøgende at have liga herrer med til øvelser og kamp.
Rasmus Meyer lavede blandt andet
kaste
øvelser og stregøvelser, imens
Einar Olafsson og Junior Scott James
spillede kampe.
Vi var så heldige, at Liga Herrerne havde
taget deres FHK-autografkort med, så
der var lang kø da alle ville have et samt
taget billeder med ligaspillerne.
Efter ligaherrernes indtog var der dømt
håndbold for sjov for de 10-14 årige. Der
blev spillede en masse kampe, hvor de
unge blev mixet sammen drenge og piger.

FHK stillede med hele 3 liga herre, der
bare hoppede med på øvelserne og
kampene. Det var en fed oplevelse. Tak
fordi I gad lege med.
Og til alle jer, der sendte jeres børn og
unge forbi håndboldens dag eller tog turen sammen med dem. Vi håber dagen
har budt på inspiration til nye, som vil
prøve kræfter med håndbolden.
Formandsskifte i Erritsø Håndbold bestyrelse:
Efter jobskifte har Jacob Falkenby trukket sig fra Erritsø Håndbold bestyrelse
efter mange år på formandsposten.

Vi rundede dagen af med fællesspisning og børnediskotek, hvor børnene
hyggede på kryds og tværs af aldre.

KÆMPE TAK

TUSIND TAK

Stor tak til:

Tak for dit bidrag til håndbolden og de
mange møder du har klaret.

Sport24, Fredericia og SuperBrugsen,
Erritsø, som bidrog med fede præmier
dagen igennem.
Alle vores frivillige hjælpere, som mødte
op, var med til at gøre dagen sjov og
spændende for de besøgende børn og
unge. Tak for jeres store engagement.
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Og så et stor velkommen til Jeff Hansen,
som træder til som ny formand i Erritsø
Håndbolds bestyrelse. Vi ser meget
frem til samarbejdet og dit bidrag til vores
håndboldklub.

AFSLUTNINGSVIS

Som altid TUSIND tak til alle jer der er
en del af Erritsø Håndbold og støtter op
om klubben. Vi ses i hallen.
Tanja

FODBOLD

FORMANDSSKIFTE

I den forbindelse blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag
den 10. oktober, hvor vi var heldige at
der var mødt en forældre op, som ønskede formandsposten.

En kæmpe tak til vores sponsorer, besøgende og FHK som støttede op og
gjorde håndboldens dag muligt:

VELKOMMEN

Vi siger tusind tak til Jacob for det altid
gode samarbejde.

Vi ønsker dig alt held og lykke i dit nye
job og håber ikke du glemmer vejen forbi
Erritsø hallen og kommer som publikum.

2 DRENGE UDTAGET TIL ATK+

Fra klubbens side er vi stolte over at der
er andre der kigger til vores side og vil
være med til at udvikle de drenge der vil
"det lidt ekstra".

Drengene er blevet tilbudt ATK+ tilbuddet om en ekstra træning i ugen, med
andre dygtige spillere i samarbejde
med DBU.

Info omkring hele ATK+ delen:

Stort tillykke med udtagelsen til Magnus
Kjær og Oliver Ladegaard Bargmann fra
årgang 2013.

DBU ATK+ center (Aldersrelateret Trænings Koncept) har til formål at give
spillere med særlige forudsætninger
på U10-U11-U12 en ugentlig ekstra træning med uddannede trænere og god
matchning, samtidigt med at de forbliver medlemmer i egen klub.
Man skal udtages til at deltage på ATK+
center, og udtagelsen foregår i samarbejde mellem partnerklubben og ATK+
centret.
DBU står bag ATK+ centerprojektet, og
det er dem, der danner rammerne. Der
er jævnligt DBU trænere til stede under
træningen.
Karsten P.
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RUGBY

SENIOR
UDESEJR OVER BUNDHOLD

Lørdag den 8. oktober vandt vores førstehold en hårdt tilkæmpet sejr ude
over Odder RK. Vores trup op til kampen
var sæsonens hidtil tyndeste. Desuden
blev kampen en noget rodet affære.
Gutterne vandt 54 – 45, hvilket udløste
4 points i tabellen. Tredjepladsen i 2. division vest blev derved konsolideret.
Vores cheftræner Steve Atkins udtalte efter
kampen: ”Det var godt at komme derfra
som vinder, navnlig i lyset af, at vi var i
undertal det meste af kampen. Gutterne
måtte grave virkelig dybt for at vinde”.
Aarhus RK II har for længst sikret sig
samlet sejr i 2. division vest. Med 30
points for 7 kampe kan århusianerne
ikke længere indhentes.
I skrivende stund har vi endnu to kampe i 2.
division vest. Andenpladsen er stadig inden
for rækkevidde. Desuden har vi i starten af
november en pokalkvartfinale mod en endnu ukendt modstander. I næste nummer af
SPORT beretter vi mere herom.

Efter ankomsten til Hauptbahnhof Berlin
gik turen med S-Bahn til det sydvestlige
Berlin. En smukt beliggende Biergarten
blev besøgt, inden turen gik til vandrehjemmet. Indlogering var på 8-mands
stuer, hvilket bekom deltagerne vel. Efter
indskrivning på rugbyanlægget hos ’Alte
Preussen’ var der grillpølser og øl fra
fad, og - ikke mindst - hyggeligt samvær
med de øvrige holds spillere, inden alle
gik hver til sit for at sove og lade op.
Den følgende dag lod vejrguderne regne
sile, imens turneringen forløb fortrinligt.
Vores hold spillede fire kampe og sluttede på en delt 5. plads ud af 10 hold.
Alle mand gav sig hundrede procent,
hvilket resulterede i en brækket finger,
et brækket ribben og en hjernerystelse.
Selv om antallet af skader lå i overkanten af det normale, tog humøret ingen
skade. Tværtimod. Dagen blev afsluttet
med grillmad og festligt samvær med
flere af de øvrige hold, bl.a. på Irish Pub
i Europa-Center nær Kurfürstendamm.
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Thor Lütje Hansen spiller både forward
på vores førstehold og træner vores U8drenge. Tre af spillerne er i øvrigt hans
egne sønner. Siden sommer har Thor
stået i spidsen for træningen, hvor flere
helt ned til 5 år deltager. Flere og flere
drenge og piger kommer til. Til forældrenes og vores ældre medlemmers fryd.
I U8-rækkerne spilles Tac-Rugby. Det
indebærer, at alle spillerne har to velcrobånd placeret om livet. I stedet for tacklinger skal spillerne så hive et velcrobånd
af den modstander, der bærer bolden.
I september debuterede vores U8-hold
ved en DM-runde. Det foregik i Hundested, hvor det var tydeligt, at drengene
nød at spille mod andre jævnaldrende. I
Odense spillede U8-drengene deres andet stævne lørdag den 8. oktober. Igen
nød alle dagen, som blev afrundet med
medaljer til alle.

DM-GULD TIL U16

For andet år i træk kan vores ældste ungdomshold kalde sig Danmarksmestre.

OLDBOYS TIL HEINI-CUP I BERLIN

18 af vores oldboys drog i første weekend af oktober med tog til Berlin for
at deltage i 13. Heini-Cup. Det er et
internationale 12-a-side stævne, i år
med hold fra Spanien, Italien, England,
Tyskland og Danmark. Det blev en fornøjelig tur for de aldrende herrer, hvor
alle er medlem af vores støtteudvalg,
logen Fratres Ovalibus (Ovale Brødre).

UNGDOM
U8-DRENGE DELTOG I TO
STÆVNER

Søndag formiddag var der et kort photo
shoot ved Brandenburger Tor, inden togturen gik hjem via Hamborg. En herlig
rugbytur arrangeret af Ole Bang, medlem af præsidiet for Fratres Ovalibus.

Det blev en realitet, da vores U16-hold
den 8. oktober sikrede sig guldmedaljer
og DM-pokal. Samlet vandt drengene
nemlig årets sidste DM-runde, som var
arrangeret af Dansk Rugby Union med
Rugby Club Odense som vært.

På det fynske græs spillede EGIF-dreng
ene op til deres allerbedste. Det gjorde
de mod traditionsklubben Speed fra
Amager og altid stærke Gentofte. De
tre hold har sæsonen igennem spillet en
række meget lige kampe, og intet var afgjort, før de tørnede sammen i Odense.
Mange af spillernes forældre og supporters havde taget turen med til Fyn. Der
dannede de en flot lydkulisse til finalerunden. Træner Morten Jørgensen havde
virkelig sat sine unge spillere godt op til
dagen, hvor han kunne mønstre stærkeste opstilling.
Drengene løste opgaven med en klar
sejr over Speed og et knebent nederlag
til Gentofte. Da stævnet var færdigspillet, stod de tre hold á points. Men da
vores målscore var klart bedst, kunne
jublen bryde løs i EGIF-lejren. Næstformand og ungdomsansvarlig i EGIF
Rugby, Jan ’Bubsi’ Nielsen, var en både
lettet og glad mand efter rugbydrengenes guldpræstation:
”Jeg er utrolig stolt af drengenes præstation, for jeg havde ikke regnet med,
at de skulle vinde guld, første år, de
spiller U16. Men hele setup’et omkring
holdet er gået op i en højere enhed.
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RUGBY

GYMNASTIK

Styrken er helt klart deres stærke fællesskab på og uden for banen, som gør
en kæmpe forskel. Og så har vi et meget
kompetent trænerteam bestående af
Morten Jørgensen og Kenneth Holm.
De har formået at få drengene til at spille
som et hold.”

GYMNASTIKUDVALGET PÅ
STRATEGI SEMINAR

De nykårede U16-Danmarksmestre er:
Benjamin Lukas Braad Jensen, Jens Peter
Bank Hansen, Lauge Jørgensen, Magnus
Asmussen, Mateusz Rosborg Jørgensen,
Nick Pokhodin, Noah Nordlund Kvist,
Oliver Holm Axelsen, Oscar Wiborg, Silas

Det blev en god og konstruktiv dag med
livlig dialog og mange ideer oppe i luften. Nu skal ideerne gribes og arbejdes
videre med, så vi fortsat kan udvikle
foreningen, tilbyde gymnastik til en
stor målgruppe samt tiltrække og fastholde dygtige og engagerede frivillige
og instruktører. Hvis du har interesse i
foreningsarbejde, så se også efterfølgende artikel og kontakt os for en uforpligtende snak.

Bestyrelsesmedlemmerne i gymnastik
havde sat hinanden stævne tidligt søndag 9. oktober for at bruge en dag på at
se ud i fremtiden og arbejde med udvikling af foreningen.

Bielefeldt Paulsen, Simon Guldager, Victor
Brodersen, Viktor Steinlein Schmidt og
William Friend.
Paul Erik

GYMNASTIK
EFTERÅRET
I GYMNASTIKAFDELINGEN

Sæsonen 2022-2023 er i fuld gang, og
der er generelt en god tilslutning på holdene (i skrivende stund omkring 500 tilmeldte), men der er stadig plads til dig.
Nærmere beskrivelse af de forskellige hold kan ses på vor hjemmeside
www.egif-gymnastik.dk. Det er også her
tilmelding skal ske i vores online system.
Kommende arrangementer i gymnastikafdelingen op mod jul:
• 28.-29. oktober: Natspring - tilmelding
og planlægning er i fuld gang i skrivende stund
10

• 26. november: Juleledermøde for instruktører og hjælpeinstruktører
• 4. december: Børnejulefræs - vi er ved
at lave aftale med julemanden, som vi
håber kan kigge forbi.

SJOV LØRDAG

Lørdag d. 5. november bliver sæsonens
første Sjov Lørdag afholdt, og gymnastikafdelingen står klar til at have en
masse spring-aktivitet i hal 3 i hele arrangementets åbningstid. Vi håber på
en masse unger, der sikkert glæder
sig til sjov lørdag-aktivitet efter en lang
sommerpause.

BLIV INSTRUKTØR ELLER
HJÆLPETRÆNER

– Er det din tur til frivilligt arbejde?
Hvis du har lyst til at blive instruktør eller
hjælpe på et gymnastikhold – eller kender
nogle, der har lyst – er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan bruge
en masse såvel unge som voksne til at
hjælpe på vore gymnastikhold. Og har
du gode ideer til nye tiltag og holdtyper,
så lytter vi gerne.
Det kan også sagtens være anden form
for hjælp og alt fra nogle timers hjælp
eller en hel sæson. Al den hjælp vi kan
få, vil vi med glæde tage imod. Til gengæld får du nogle gode oplevelser. Prøv
at afkrydse:

• Jeg er sprængfyldt med energi, og vil
gerne være instruktør eller hjælper på
et børne- eller juniorhold.
• Jeg elsker socialt samvær og bevægelse, og vil gerne være instruktør eller hjælper på et voksenhold.
• Jeg kan aldrig stå stille, når jeg hører
noget godt musik så jeg vil gerne være
instruktør eller hjælper på et rytmehold.
• Jeg sidder altid i cafeteriet når der er
Sjov Lørdag, så lad mig give en hånd
med ved redskaberne.
• Mit barn er gymnast på holdet, så jeg
vil gerne hjælpe da jeg er der alligevel.
• Jeg er den fødte sælger og vil gerne sælge ok-medlemskaber i løbet af sæsonen.
• Jeg er mere administrativ, så bestyrelses- og udvalgsarbejde er lige mig.
• Jeg er praktisk anlagt og vil da gerne
give en hånd med til arrangementer.
• Ingen af de ovenstående, men jeg er
fantastisk til f.eks…..
Hvis du har fået sat et eller flere krydser
eller bare er interesseret, vil vi gerne
høre fra dig.

Kontaktpersoner:

Lars L: 99 55 29 35, Heidi: 40 14 65 95
og Marianne: 23 66 18 13.
Vi kan tilbyde en veldrevet gymnastikafdeling med gode forhold. Som instruktør eller hjælper får du mulighed for at
udvikle dig, blive udfordret, dygtiggøre
dig og være med i et fedt fællesskab.
Ring evt. og hør nærmere.
Lars L.
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EGIF AKTIVE SENIORER

GODT I GANG

Aktive Seniorer er nu kommet i gang
indendørs.
15 krolfspillere er fortsat udendørs til
efterårsferien, men nu bliver det vist for
køligt. 8 cyklister fortsætter hver torsdag.
Vi er oppe på over 200 medlemmer, så
nu er rigtig mange vendt tilbage foruden
alle de nye, det er rigtig dejligt.
Vores nye medlemskartotek er godt
i gang, hvilket betyder, vi kan sende
mails til dem, som har en mailadresse.
Vi har haft besøg af Osteporoseforeningen Trekanten, som fortalte om sygdommen, og så gav de kage til kaffen.
Det var meget interessant og lærerigt
og mange stillede spørgsmål.

kort tid, og håber, at vore aktive vil tage
pænt imod dem. Senere skal vi på genbesøg på skolen, det plejer at være en
meget hyggelig dag, så vi vil opfordre
til, at medlemmerne tager godt mod invitationen og deltager i arrangementet.
Juleafslutningen bliver tirsdag d. 13.
dec., nærmere herom senere.
Bestyrelsen

EGIF AKTIVE SENIORER 2022/23
I ERRITSØ IDRÆTSCENTER
PROGRAM FOR TVÆRIDRÆT
Tirsdag kl. 09.00:

En halv times opvarmning v. Birthe, herefter frit valg mellem gymnastik, bordtennis, softtennis, badminton, volley,
tæppecurling, boccia eller cirkeltræning
i redskaber.
NYT padeltennis fra december, vi har
bat, så man kan prøve.
Medlemsgebyr 50 kr. for hele sæsonen,
betaling med mobilepay eller sedler.
Poletter pr. gang 20 kr. incl. kaffe købes
for 200 kr.

VANDGYMNASTIK

Mandag kl. 10-11 v. Lis.
kl. 11-12 v. Inger
Torsdag kl. 11-12 v. Didde og Randi
Medlemsgebyr og betaling som ved
tværidræt, kun et medlemsgebyr til alle
aktiviteter.

ANDET:

Der er tilbud om: ”spis sammen” den sidste tirsdag i hver måned, foredrag, juleog sæsonafslutning, udflugt, rejse m.m.
Hjemmeside: EGIF gå til Aktive Seniorer.
Facebook: EGIF Aktive Seniorer, søg
om optagelse, lukket gruppe.

Kontaktpersoner:

Lis Pimenta 40779778 eller Ulla Nielsen
93932182

Vores samarbejde med Sosuskolen er i
gang igen. Vi får besøg af eleverne om
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SVØMNING

FREDERICIA SVØMMEKLUB
-EN DEL AF EGIF
SVØMMESKOLEN

Den nye sæson er i gang, og vi elsker at
se så mange vandglade børn og voksne.
Der er fortsat pladser på nogle af vores
hold både i Erritsø og FIC. Hvis man vil
prøve kræfter med en anderledes form
for vandsport er Challenge holdene en
mulighed. Her kan man prøve forskellige aktiviteter, som dykning, vandpolo,
snorkling og meget mere.

kelte svømmer. Efterfølgende kan både
træner og svømmer se på en IPad, hvor
det er at teknikken skal forbedres.

EN STOR TAK

I samarbejde med Crossbridge Energy
Fredericia, har Fredericia Idrætsforbund
og Fredericia Eliteidræt sponseret et
smart undervandskamera til klubben.
Kameraet giver mange fordele for både
svømmere og trænere. Ved at filme,
hvad der foregår under vand, får man
indblik i teknik og udførelse af svømning
i praksis. Med visualiseringen kan der
fokuseres på forbedringer eksempelvis
i indslag, vendinger eller anden teknik,
som kan skabe forbedringer for den en-

HANNERUPLØBET

Til Hannerupløbet deltog Fredericia
Svømmeklub-En del af EGIF.

Nogle deltog i selve løbet. Bl.a. Maria
fra vores T-hold der løb de 5 km på 28
min. Godt gået. Andre af vores svømmere fra konkurrenceafdelingen lavede
opvisning i ”dryland” og styrkeøvelser.

Ugen stod på både styrke og udholdenhed, brækløb, mærkelige ingredienser
der skulle spises undervejs og drabelige holdkapper med forhindringer og
skøre rekvisitter.

NYT KAMPRÅB

Grønt hold løb med sejren til sidst, tillykke til dem. I den bedste hold ånd,
blev præmien – der bestod af slik i rige
lige mængder – fordelt mellem hele holdet, både de gule og de grønne fik en
del af slikket.

– intro til svampebob firkant – tak til
Lukas Jeppesen (2.holdets træner)
Are you ready - Ay Ay Captain
I can’t hear You - Ay Ay Captain
Giv mig et F-R-E-D-E-R-I-C-I-A
Hvad siger det? - Fredericia
En gang til – Fredericia
Højere endnu - Fredericia
Giv mig et HUH - Huh Huh Huh
Hvad siger det? – Huh Huh Huh Huh
Light weight baby
Dette kampråb genlød i Horsens svømmehal i weekenden den 16. – 18. september da svømmere fra K1 og K2
deltog i Rema 1000 Cup. Stemningen
var i top, og svømmerne fik svømmet
en masse PR (personlige rekorder). Det
blev også til medaljer, både guld, sølv
og bronze –2 af hver.

SVØMNING
– er meget mere end blot at
svømme bane op og bane ned

Fra tid til anden tager vores dygtige trænere alternative metoder i brug og i uge
40 havde vores 3. holds svømmere en
anderledes uge til træning. De skulle
ud i en vaske ægte Robinson dyst. Gult
hold mod Grønt hold.
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BEGYNDERSTÆVNE
– nu også for øvede

Årets første begynder stævne fandt
sted den 10. oktober i FIC. Begynderstævne er det stævne hvor svømmerne
øver sig i at være afsted til stævne. Og i
år havde svømmeklubben besluttet sig
for at invitere de svømmere med, der
går på svømmeskolens øvede hold.
15

EGIF TENNIS & PADEL

SVØMNING

Det første begynderstævne har fokus
på rygsvømning og crawl.
Stævnet skabte en helt fantastisk energi på klubbens talenthold, der for første
gang (for de fleste) var en tur i bassinet
for at svømme om kap.
Vi har fået nogle fine videointerviews med
svømmerne, som kan ses på klubbens
Facebook side, Fredericia Svømmeklub.
Du kan også følge os på Instagram på
Fredericiasvommeklub.

VESTDANSKE JUNIOR
OG SENIOR MESTERSKABER

I weekenden d. 7-9 oktober, deltog
klubbens hurtigste junior og senior
svømmere i Vest Danske mesterskaber i Hjørring. Det blev en medaljerig
weekend, med masser af fantastiske
præstationer i vandet. Samlet blev det
til 7 juniormedaljer og 2 medaljer i åben
klasse. Morten Nørgaard (vores ass. 1.
holds træner) skrev: ”en fornøjelse at
være afsted med denne gruppe svømmere som har fantastisk humør, sammenhold og bakker hinanden op. Og tak

til forældre, hjælpere og holdledere som
har været med til at gøre rammerne for
svømmerne helt i top”.

FART PÅ OFFICIAL UDDANNELSER

For at kunne afholde et svømmestævne
har vi brug for et sted mellem 22-30 frivillige og officials. Det betyder naturligvis at vi som klub har haft og har travlt
med at få uddannet vores forældre til
at kunne varetage nogle af de mange
poster, som der skal bruges ved et
svømmestævne, eks. tidtager, ledende
tidtager, måldommer, banedommer,
vendedommer, sekretariat, speaker,
starter og overdommer.
Uddannelsen af dommere og officials
er et mix mellem online e-learning og
bassin”træning” – Alt er betalt af klubben og det er en fornøjelse at se, at vores forældre i år, har taget super godt
imod tilbuddet om at komme på kursus.
På vegne af Fredericia Svømmeklub –
En del af EGIF
PR-udvalget

UDENDØRS SÆSON 2022

INDENDØRS SÆSON 2022/-23

Al træning og kampe er slut, og vi vil
gerne varmt takke vores rekordstore
medlemsskare på 281 for en dejlig
lang, varm og tør sæson på det røde
grus. Igen i år særdeles velholdt af vores
uforlignelige baneteam, med Troels i
spidsen.

I skrivende stund (medio oktober) for
lyder det at padelbanerne måske allerede er klar til spil den første uge i november, og tennisbanerne en måneds
tid senere.

Er nu slut for de fleste. Kun nogle få
hårdføre spiller stadig en gang imellem,
og bliver sikkert ved med det indtil der
går frost i banerne, og umuliggør videre
tennisspil udendørs i år.

Fremhæves skal naturligvis også vores
førstehold, som vandt deres række i 3.
division vest, og som derfor skal spille i
2. division næste år!
Særdeles flot, og stort tillykke til de velspillende og hårdtslående herrer. Dette
er også et cadeau til vore mange dygtige trænere. Stor tak til jer alle for sæsonen!
Klubmesterskaberne blev afviklet den
3. september. I flot vejr, og med masser af medlevende publikummer til de
spændende og velspillede finaler. Se
evt. stemningsbilleder m.m. fra dagen
på vores facebookside:
facebook.com/egiftennis
MEN, fordi den udendørs tennissæson
nu er slut, så betyder det ikke, for første
gang i klubbens historie, at vi går i tennisdvale indtil næste standerhejsning
på anlægget medio april. For nu starter
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Som omtalt andetsteds i bladet, er ketchercenteret ved EIC lige ved at være
færdigt. Dermed har vi en hal med 2
tennisbaner, og en med 4 padelbaner,
liggende lige ved siden af vores udendørs anlæg!

Det skal naturligvis udnyttes, og EGIF
Tennis & Padel tilbyder masser af
træningslektioner og andre former for
klubspil, i såvel tennis som padel.
Vi har haft 6 mænd og kvinder på padel
trænerkurser, og andre har videreuddannet sig yderligere som tennistræner.
Så vi er max. klar til at tage imod medlemmer indendørs!
Se alt om vores indendørs medlem
skaber, holdtræning m.m. på vores
helt nye hjemmeside (men stadig på
den gamle web-adresse):
www.egiftennis.dk
Vi glæder os til at se jer i hallerne!
Bestyrelse og trænere
i EGIF Tennis & Padel
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER

SNART KAN VI TILBYDE INDENDØRS
PADEL OG TENNIS I EIC
De fleste har nok bemærket vores 2
nye haller, som er skudt op af jorden
bag ved fitness og svømmehallen. De
to haller er samlet set godt 90 meter
i længden, mens tennis er 37 meter i
bredden og padel er 25 meter. Begge
haller er 10 meter høje. Hallerne fylder
altså godt i landskabet.
Hallerne udgør samlet set 2.700 kvm,
som bliver opdelt i 2 tennisbaner og 4
padelbaner.

Her i EIC kommer vi til at tilbyde
double-baner, hvilket vil sige, at der er
to spillere på hvert hold.
Der spilles på en lukket bane, der er
omgivet af glasvægge, og som er en
tredjedel af størrelsen af en tennisbane.
Selve spillet går ud på, at bolden sættes i spil med en underhåndsserv over
til modstandernes banehalvdel. Bolden
må kun ramme gulvet én gang. Dog
kan bolden spilles op ad en hvilken
som helst væg (eller flere) for at få
bolden ned på modstanderens banehalvdel.
Når bolden rammer modstanderens
(eller din egen) banehalvdel to gange,
bliver der scoret point. Pointsystemet
er det samme som i tennis.
Vi forventer, at hallerne er færdige i
starten af december, hvor vi glæder os
til at indvie dem!

Tennis er de fleste bekendt med, men
padeltennis er måske stadig nyt for
nogen.

Martin W. J.

Padel er en blanding mellem tennis og
squash og er en sport for spillere i alle
aldre, da det er hurtigt og nemt at lære.
De fleste spillere lærer de grundlæggende færdigheder indenfor de første
30 minutter.
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Lillebælt Tagservice

www.lb-tag.dk

Få et GRATIS uforbindende tilbud - på vores webside

Alt i Tagpap www.tagpap.com
15 59 90 · mail: tagpap@tagpap.com
Pap i ere farver -Mobil:
15 års20
produktgaranti
tedækninger - 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
ver 3. bolig i Fredericia

olaj Seelig

Sandra Nielsen

Statsaut. ejendomsmæglere

Snedker - &Tømrerforretning

l 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

