
November 2021 – 54. årgang
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Badminton

Du er meget velkommen til at prøve at være 
med og se om det er noget for dig

VoksenFjer
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AUTORESERVEDELE       AUTOUDSTYR       MOBILTILBEHØR       CYKLER        DÆK OG FÆLGE       SCOOTER       CAMPING      MARINE

MERE END 

400.000  
dele på lager

 
AUTO-

RESERVEDELE
til gamle og  

nye biler

alt i 
UDSTYR  
til bilen

CYKLER 
til hele  

familien

Noget for  
hele familien  

– bilen, far og mor, storesøster og lillebror

Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

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

Erritsø Bygade 97  

7000 Fredericia

Tlf. 75929535 

www.blikfang-optik.dk

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

13

ERRITSØ - AFDELINGEN

SANNE  GERDES
GL. Landevej 27 A, Erritsø

Tlf. 75 94 08 98

FREDERICIA - AFDELINGEN

LISE GERDES
Anders Billesvej 11, Fredericia

Tlf. 75 92 55 88

DANMARKSGADE 18
7000 FREDERICIA 

TELEFON 75 93 11 00
TELEFAX  75 92 16 77

advokat@mail.dk

ADVOKATFIRMAET 
VIUFF & BILDE JØRGENSEN

Erritsø - blikkenslageren Aps
BROADVEJ 11 • 7000 FREDERICIA

Michael S. Nielsen

Tlf. 75 94 21 11 · Fax 75 94 33 31
Mobil 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Speciale ventilation · Tag & Facade
rustfri stål · Blikkenslagerarbejde

Bladtkramer Malerentreprise ApS
Brovadvej 5, Erritsø, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 44 46
www.bladtkramer.dk

Tlf. 76 20 70 30

Strevelinsvej 6 • DK-7000 Fredericia

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

Michael S. Nielsen
Tlf. 20 64 38 94

www.erritso-blikkenslageren.dk
Mail. erritsoblik@gmail.com

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 
 

REDAKTIONEN ØNSKER ALLE EN  
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Deadline for stof til 
”Sport jan. 2022”  
er søndag den 16. jan.  
- udkommer 2. feb. 

Ret til ændringer forbeholdes

SJOV LØRDAG
Som bekendt valgte vi at aflyse Sjov 
Lørdag den 4. december.

Aflysningen skyldtes, at vi med det 
meget høje smittetal ikke ville risi-
kere at starte nye smittekæder, når 
så mange børn var samlede.

Vores næste Sjov Lørdag er 
planlagt til lørdag den 15. januar
med samme program, som vi plejer.

Hvis det mod forventning ikke kan 
gennemføres, vil vi informere om 
det på vores hjemmesider, Face-
book og på Skolernes Aula.

Kurt Hansen 
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Denne annonce kan købes hos 

Kurt Hansen.

Tlf. 22 15 21 50.

Mail: engtoften10@mail.dk

VOKSENFJER
I badmintonafdelingen er vi kommet 
godt i gang med vores VoksenFjer hold. 
Vi har i denne sæson fået nye medlem-
mer, men der er stadig plads til flere. 
Så hvis du vil i gang med at spille bad-
minton, så er det bare med at komme 
afsted til VoksenFjer.

Måske har du spillet som ung, og holdt 
en pause. Måske har du spillet moti-
onsbadminton og vil gerne forbedre din 
teknik. Eller du har en helt anden bag-
grund, det er ikke så vigtigt. Holdet er 
rummeligt og du får mulighed for at for-
bedre dig løbende.

Hver træning starter med en kort op-
varmning og ca. 30 min teknisk træning. 
Det er små øvelser, der gør at din tek-
nik løbende bliver bedre. Derefter spilles 
kampe med og mod de andre deltagere. 
Vi spiller mest double, men der er også 
plads til en single hvis du har lyst. 

Du er meget velkommen til at prøve at 
være med og se om det er noget for 
dig. Vi har også en ketsjer du kan låne, 
så der er egentlig ingen undskyldning 
for at blive hjemme. 

Tid og sted: Torsdag 17.30 til 19.30, 
Erritsø Idrætscenter (hal 2)

Preben

BADMINTON
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Sidst i august i år, blev der afholdt licitati-
on, og hovedentreprenør blev Dansk Hal-
byggeri. Et velkendt firma der gennem 
mange år har bygget en hel del idrætsan-
læg, heriblandt flere tennishaller.

De sidder lige nu og projekterer. Derfor 
har vi endnu ikke helt aktuelt tegnings-
materiale fra dem. 

NØGLEPUNKTER I TIDSPLANEN 
FOR BYGGERIET ER:
· December 2021, byggeplads etableres.
· Primo januar 2022, byggeri påbegyndes.
· Juni 2022, padelhal står færdig.
· August 2022, tennishal står færdig.

Dette naturligvis afhængig af at bygge-
tilladelse går igennem som forventet, 
og at vintervejret, eller andet uforudsi-
geligt, ikke skaber forsinkelser.

EIC BLIVER EJER OG DRIFTS
ANSVARLIG FOR HALLERNE
Banerne vil blive lejet ud til såvel forenin-
ger som private, og vi arbejder p.t. på 
prissætninger. Hvordan man lejer og hvad 
det skal koste, regner vi med at kunne of-
fentliggøre i det tidlige forår 2022.

Kim Borg
Centerleder

NEDENSTÅENDE SKITSER ER FRA BILLUND//HANSEN
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RUGBY

Så derved blev der ingen EGIF-deltagelse 
i finalekampen for hele 2. division. Her 
mødte Aalborg-Holstebro vinderen af 
2. division øst, Copenhagen Business 
School, CBS. Denne finalekamp er blevet 
spillet efter, at dette nummer af SPORT 
havde deadline.

TILFREDS CHEFTRÆNER
Dennis har udtrykt tilfredshed med den 
forløbne sæson, hvor en hel række spil-
lere har udviklet sig kolossalt i 2021, 
imens en lille håndfuld unge spillere fik 
debut på førsteholdet. Det er August 
Severinsen, Hans Nylander Kristensen 
og Jens Kristian Andersen, som alle 
tre er rykket op fra ynglingerækkerne. 
Dertil skal lægges Chano Jensen, som i 
sommerens løb startede med rugby og 
har vist sig at have talent for det.

Derudover fik vi tilgang af Thor Lütje 
Hansen fra RC Odense, imens Nicolai 
Lykkegaard, Magnus Cooper, Jonathan 
Bach Iversen, Andreas Raun, Theis Ar-
vad Meier og Mads Larsen alle har spil-
let sig til en stamplads på førsteholdet. 
Godt gået af de unge løver.

POKALFINALE UDSAT
Pokalkampen mod de seneste tre sæ-
soners Danmarksmestre, Frederiks-
berg Rugby Klub, som skal spilles på 
udebane, er udsat til foråret. 

Vi glæder os til at berette om pokalkam-
pen i et kommende nummer af SPORT.

UNGDOM
Holder juleferie den 12. dec. og starter 
igen tirsdag den 03 jan. kl. 18.00. Af-
delingen afholder juleafslutning lørdag 
den 11. dec. kl. 14.00 i klubhuset.

Paul Erik

SEJR I SÆSONAFSLUTNING
Vores førstehold spillede lørdag den 23. 
oktober årets sidste kamp i 2. division 
vest. Opgøret blev afviklet på vores 
flotte rugbystadion på Snaremosevej. 
Gæsterne var Aarhus RK, som vi i juni 
spillede lige op i Viby J.

Den nyligt opsatte elektroniske måltavle 
med stadionur gør det mere publikums-
venligt at overvære rugby i Erritsø. Mål-
tavlen overtog vi i december 2020 fra 
fodboldafdelingen, som igennem årene 
har haft stor glæde af den, men som 
ikke ville bruge flere kræfter på at få den 
til at virke. Efter flere elektronikindkøb 
og mange timers arbejde lykkedes det 
os midt i oktober endelig at få måltavlen 
til at fungere. Stor tak til Jacob Telander 
og en række andre oldboys, som har 
været involveret i dette frivillige arbejde. 

TILBAGE TIL KAMPEN  
MOD AARHUS RK:
EGIF – Aarhus RK: 78 – 0 (38 – 0). 
Points for Erritsø: 
Jens Vissing 23. Jean Houllier 20. Mads 
Larsen 15. Alec Pedersen, Theis Arvad 
Meier, Andreas Raun og Franciso Nieto 
Coto hver 5.

Vores cheftræner Dennis Graversen, 
fyldte 46 år på kampdagen. Spillerne 
gav ham en storsejr i gave. I løbet af 
sine tre sæsoner i klubben er det lyk-
kedes Dennis at foretage et generati-
onsskifte. En række unge spillere har 
således fortrængt ældre spillere til bæn-
ken. Hele truppens tekniske og taktiske 
kunnen er desuden blev væsentligt for-
bedret. Der bliver tænkt, talt og spillet 
rugby på det højeste niveau nogensinde 
i EGIF.

Holdkaptajn, vores erfarne forward 
Kenneth Nielsen, spillede afskedskamp 
mod Aarhus RK. Det samme gjorde en 
anden veteran, Steen Kristensen. Hans 
søn, 18-årige Hans Nylander Kristen-
sen, sad uden for med en skulderska-
de, men har siden foråret væres holdets 
fortrukne klyngehalf. En tredje af EGIFs 
veteraner, Henrik ’Fjuter’ Jørgensen, 
kom ind og spillede sin kamp nr. 200 for 
Erritsø. De tre veteraner fik fortjent hyl-
dest efter kampen.

SLUTSTILLINGEN I 2. DIVISION 
VEST BLEV SÅLEDES:

Plads Hold Score Kampe Points
1.  Aalborg RK - Holstebro RK  339 – 101  8  33
2. EGIF  386 – 107  8  32
3.  Aarhus RK II  203 – 266  8  17
4.  RC Odense  196 – 323  8  14
5.  Odder RK  79 –  406  8    2

8 9



STØVLESPILLET - VINDERE:

VINDERE NOVEMBER 2021 DECEMBER 2021

SSTTØØVVLLEENN  11

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr  300,00 74 ingen 2 Ebbe Kristoffersen
Kr  200,00 91 Kim Toft Jensen 23 John Anderssen
Kr  100,00 83 Søren Hansen 61 ingen
Kr  100,00 65 Sonja Andersen 1 Victor Andersen
Kr  100,00 36 ingen 39 Flemming Nielsen
Kr  100,00 87 Ulla Rasmussen 95 ingen
Kr  100,00 10 Finn Pedersen 5 Jørgen Bjeld

SSTTØØVVLLEENN  22

Gevinst Lod Navn Lod Navn
Kr  300,00 157 ingen 195 Gitte Schouborg
Kr  200,00 106 Torben Johnsen 182 Erik Hansen
Kr  100,00 121 ingen 151 Kim Toft Jensen
Kr  100,00 129 Victor Andersen 148 ingen
Kr  100,00 152 ingen 147 ingen
Kr  100,00 115 ingen 109 ingen
Kr  100,00 120 Sonja Andersen 150 Victor Andersen

Udtrukket af: Birte Hoe

Gevinsterne er overført til vindernes nem-konto.

Deltag i STØVLESPILLET og støt ungdomsarbejdet i EGIF Fodboldafdeling!

Henvendelse:   Kurt Madsen, tlf. 20 42 43 41 eller Flemming Nielsen tlf. 22 83 55 77

EGIF U16 drenge takker for sponsorer 
til nyt tøj til Verona Cup

U16 drenge deltog med 20 friske fod-
boldgutter i efterårsferien til Verona Cup 
i Italien. Fodbolddrengene havde tjent 
et bidrag til turen ved at gå med flyers.

Drengene havde den bedste tur med 
fodboldresultater, som var meget bedre 
end forventet. Turen for drengene var 
med fællesskabet i fokus og et evigt 
minde om, at de havde været til et fod-
boldstævne sammen i udlandet. 

De boede i mobilehomes på Camping 
Bella Italia. De havde de fineste facilite-
ter og fodboldstadions i nærheden. Der 
var busser tilknyttet holdene, som sør-
gede for transporten. Træner og holdle-
der arrangerede quiz, der var disko for 
alle hold og der blev spillet 2 x 11-mands 
kampe pr. dag. Der var en del forældre, 
bedsteforældre og søskende som del-
tog ved stævnet som heppere og nød 
en ferie i Italien. 

Til turen havde forældre ved fælles 
hjælp søgt lokale erhvervsdrivende om 
sponsorater til en flot tøjpakke. Vi takker 
sponsorerne for at støtte op om bred-
deidrætten – fodboldgutterne er super-
taknemmelige for det fine tøj. 

Gitte

FODBOLD

STØT VORE SPONSORER, DE 
STØTTER LOKALSPORTEN 

Der skal lyde en stor tak 
til følgende sponsorer –

 
JBJ Holding 

Vognmand Eskildsen 
BILKA

Kraft Biler og Boxleje 
Sydbank Fredericia
Kolding Storcenter 

Sport 24
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GYMNASTIK

NATSPRING
Natspring er tilbage, og der var 60 gym-
naster, som sammen med 20 instruktører 
og hjælpere, havde en super miniweek-
end fra fredag aften til lørdag morgen den 
29-30. oktober i hallerne i EIC. 

Emil og Cecilie startede med at få var-
met børnene op med fart rundt i hallen, 
inden det gik løs på forskellige statio-
ner med trampolin, airtrack, akrobatik, 
tricks og fede moves, hvor instruktører 
og børn gav den gas, når tanterne kom 
rundt med deres hold på stationerne. 

Efter nogle intense timers aktivitet var det 
tid til natmad i cafeteriet, så børnene kun-
ne samle kræfter igen. De skulle nemlig 
samlet, for instruktørerne, vise noget af 
det, de havde lært, og instruktørerne kvit-
terede efterfølgende med at lave et skørt 
GYMSHOW i udklædning og vise gymna-
sterne nogle store flotte spring både på 
airtracken og i trampolinen.

Da kræfterne var ved at slippe op, var 
der mulighed for at se film og hygge sig 
i cafeteriet med slik og sodavand. Efter 

filmen sagde vi godnat og sov godt. 
Natten forløb helt stille og roligt og alle 
fik sovet stort set hele natten. 

Kl. 8.00 lørdag morgen var cafeteriet 
klar med dejlig morgenmad, inden alle 
tog glade og lidt trætte hjem kl. 9.00.

Vi vil sige alle vores gymnaster, trænere 
og de forældre, der gav en hånd med 
under arrangementet, en kæmpestor 
tak for en super god oplevelse. Vi glæ-
der os allerede til næste år, hvor vi hå-
ber at se rigtig mange af jer igen.

JULELEDERMØDE
Gymnastikafdelingens instruktører og 
hjælpere – unge som gamle – har plan-
lagt at samles lørdag 27/11 til en gang 
god traditionel julefrokostmad, sjov og 
hyggeligt samvær i EICaféen.

Der vil selvfølgelig også blive spist om 
kap af risalamanden for at vinde årets 
mandelgaver. Aftenens motion bliver un-
der pakkelegen, hvor der kæmpes bravt 
for at sikre lige den helt rigtige pakke.

Og tænk - julenissepigen kommer nok 
også forbi og deler julegaver ud til in-
struktører og hjælpere.

BØRNEJULEFRÆS
I skrivende stund er planlægningen i 
gang til Børnejulefræs i EIC den 5. de-

cember. Vi håber på et godt arrange-
ment med glade nissegymnaster. Og 
mon ikke julemanden lokkes til at kom-
me forbi igen i år? Læs mere om dette 
arrangement i næste nummer.

GLÆDELIG JUL  
OG GODT NYTÅR
Gymnastikafdelingen vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for en god ef-
terårssæson. Rigtigt dejligt at komme 
i gang igen. Vi ønsker alle gymnaster, 
forældre, ledere og hjælpere en rigtig 
glædelig jul og godt nytår.

Vi holder juleferie og sidste træning før 
jul er søndag den 19. december. Og 
på gensyn i 2022, hvor første træning 
er mandag den 3. januar. (vær dog op-
mærksom på, at der kan være afvigel-
ser til dette på enkelte hold).

Og husk at det er ikke for sent at starte 
på et hold efter jul (hvor man også slip-
per med kun ½ kontingent for forårs-
sæsonen). Se de mange tilbud og andet 
nyt på www.egif-gymnastik.dk 

Lars L.
12 13



Vi har
- ingen indmeldingsgebyr i januar og februar 

måned (spar 100 kr.)
- lækkert nyt �tnessudstyr og bikingcykler, der 

altid er vedligeholdt
- også cirkeltræning
- mange spændende hold og superdygtige 

instruktører
- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 

tilknyttet

Tel 7594 2220  ·  www.eic.dk

- et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal - et hyggeligt miljø med cafeteria og svømmehal 
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ERRITSØ IDRÆTSCENTER
Alt hvad hjertet begærer
Tel 7594 2220 . www.eic.dk

Se meget 
mere om det 
hele på eic.dk 

og/eller 
facebook.com/

eic.dk

FITNESS-CENTER MED
• Personlig betjening i hyggelig atmosfære

• Lækkert nyt fitnessudstyr

• Bikinglokale med 25 topmoderne cykler

• Easy Line – cirkeltræning for alle muskelgrupper, lige til at gå til

• Masser af hold, med superdygtige og engagerede instruktører

• Cafeteria og svømmehal tilknyttet

• Mange former for medlemskaber, til lave priser

AKTIV TIRSDAG SENIORSPORT

BESØG PÅ SOCIAL OG  
SUNDHEDSSKOLEN
Vi har været på genbesøg hos elever-
ne på skolen. De havde arrangeret en 
rundvisning af deres faciliteter, sjovt for 
nogle at gense det gamle gymnasium. 
Herefter var der flere fysiske og men-
tale aktiviteter, bl.a. en quiz, hvor flere 
generationer og nationaliteter supple-
rede hinanden godt. Det hele sluttede 
af med fællesspisning med dejlig mad.

Lidt ærgerligt at vi ikke kunne samle 
flere deltagere, det er en rigtig god dag, 
hvor der er mulighed for at lære ele-
verne og deres skole at kende, det er 
meget givende. 

TUR TIL BORDESHOLM
Vi har været på ”juletur” til Bordesholm 
i to dage. 

Efter kaffe og rundstykke på rasteplad-
sen Hylkedal, gik turen til Marsktårnet. 
Mange af de seje gik de 146 trin op og 
131 ned igen. Desværre var det regn-
fuldt og overskyet, så vi fik ikke så me-
get ud af den flotte udsigt over marsken 
og helt til Sild og Rømø.

Efter en flot frokost i Sønder Løgum gik 
turen til Hotel Carstens, hvor vi havde 
en kegleturnering, som Georgs hold 
vandt. Efter middagen var der dans.

Næste dag gik turen til en julepyntet 
Flensborg by med et par timers ophold og 
en god frokost på Hansens Brauerei. En 
sjov og hyggelig tur med glade ”aktivister”.

JUBILÆUM
Der er godt gang i tilmeldingen til jubi-
læumsfesten den 14. december, vi glæ-
der os til at se rigtig mange deltagere 
fra alle årene. 

Det er samtidig vores juleafslutning og 
alle aktiviteter holder juleferie, vi starter 
op igen i det nye år med vandgymnastik 
mandag d. 3. januar.

Glædelig jul og godt nytår fra hele teamet
Vivi og Inger
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler 

Škoda Kodiaq  Škoda Octavia  

Škoda Kamiq  

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

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

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

Snedker - &Tømrerforretning
Sønderskovvej 5 - 7000 Fredericia

Telefon 75 94 20 78

Lillebælt Tagservice

Alt i Tagpap
Pap i  ere farver - 15 års produktgaranti

Listedækninger - beboelse - Garager - Tilbygninger
Tlf. 75 94 59 95 - 20 15 59 90                

EmaiL: info@lb-tag.dk

www.lb-tag.dk

Nicolaj Seelig Sandra Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere

Vælg den rigtige
 ejendomsmægler
home står for salget af 

hver 3. bolig i Fredericia

75 93 02 66
www.home.dk

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler


