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Susan Sten Carina Sørensen

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne  
et møde i hjemmet
Børge Laursen Begravelsesforretning 

75 92 04 33

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

ERRITSØ BUTIKSTORV
76 20 38 00

Midtjysk
Køleservice I/S

Gl.landevej 55,Erritsø
7000 Fredericia

TLF. 75 94 24 00

AUTOVÆRKSTEDET ApS . v/ Klaus & Klaus
Gl. Landevej 59 . 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.merkonomenautoteknik.dk

Erritsø Dyreklinik
Ved Erritsø Butikstorv
Erritsø Bygade 115 . 7000 Fredericia
Telf. 75 94 01 01
Husk vi har døgnvagt

Tryghed &Omsorg gennem Viden og Forståelse

Driving Academy 
Kørekort til  

BIL—MC—TRAILER 
www.driving-academy.net 

Tlf.  28 87 87 00 

 Henrik CHristensen A/s
Vejle – FrederiCiA

Autoværkstedet ApS • v/ Klaus Møller Jensen
GL. Landevej 59 • 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 22 11
www.autovaerkstedet-fredericia.dk

Heidi Due

Christian Jørgensen, Erritsø
Byrådsmedlem, Fredericia Kommune
Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget
Tlf. 24 61 11 99
Christian.jorgensen@fredericia.dk

RESERVERET

marmariskebab.dk
Erritsø Bygade 62
7000 Fredericia
Tlf. 75 94 44 55
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Flemming Fænø 
Tlf. 75 94 20 20   
Erritsø Bygade 34, 7000 Fredericia
  
Kurt Hansen – Annoncer
Tlf. 75 94 29 50
Engtoften 10, 7000 Fredericia 
E-mail: engtoften10@mail.dk
   
Ruth Hansen – Stof
Tlf. 75 94 35 82
Hækkelunden 40, 7000 Fredericia
E-mail: andershpd@mail.tele.dk

Deadline for stof til ”Sport August 2017”er:
Søndag den13. august udkommer 30. aug.

Øvrige deadline 2. halvår 2017 er:
Søndag den 17. september 
Søndag den 22. oktober
Søndag den 26. november 

REDAKTION

I marts måned afholdt vi vores årlige 
dilettant.

Der var i alt 6 forestillinger: 2 eftermid-
dagsforestillinger, 2 aftenforestillinger 
og 2 lukkede forestillinger.

Det var en stor succes med ca. 600 til-
skuere. Især eftermiddagsforestillinger-
ne og de lukkede forestillinger havde et 
stort publikum, medens aftenforestillin-
gerne ikke var så godt besøgt.

For at økonomien kan hænge sammen, 
er det meget vigtigt med nogle gode 
sponsorer, og her var vi begunstiget af 
nogle meget gavmilde sponsorer, både 
i form af kontante sponsorater og i form 
af naturalier.

Vi har nu opgjort resultatet, og det vi-
ser, at vi har fået et overskud på ca. kr. 
63.000.

Vi vil derfor endnu engang sige en me-
get stor tak til:
Publikum, som mødte op
De meget velvillige sponsorer
Skuespillere, instruktør og scenefolk, 
som har gjort det muligt at opføre dilet-
tanten.

MEN så mange arrangementer kan ikke 
lade sig gøre, uden at der er hjælpere til 
alt det praktiske, og her har vore afde-
linger været utrolig flinke til at stille med 
de nødvendige hjælpere.

Vi er derfor meget glade for, at vi som 
tak for hjælpen kan sende en hel del 
af overskuddet videre til afdelingerne 
til gavn for deres ungdomsarbejde.

Kurt Hansen

DILETTANT
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Svømmeskolen:
Årets sommersvømning er i fuld gang, 
og der er ligeledes åbnet for tilmelding 
til næste års svømmeskole. Dette fore-
går via klubbens hjemmeside www.er-
ritsoesvoemmeklub.dk

Næste års svømmeskole bliver ændret 
en smule og vil tage udgangspunkt i 
DGI’s svømmeskolekoncept. 

Derudover har bestyrelsen og svømme-
udvalget arbejdet med at udvikle nogle 
nye hold som du kan læse mere om her:
Challenge holdet er et nyt tiltag i Er-
ritsø Svømmeklub. Holdet er for børn i 
alderen 10+ som har fuld tryghed i van-
det. I skal elske at dykke, eksperimente-
re, lege og lære nye ting i vandet. Der vil 
være fokus på at prøve andre vandsport 
aktiviteter såsom vandpolo, livredning, 
dykning, snorkling og meget mere. I skal 
være med til at definere hvad I gerne vil 
prøve. Kun fantasien sætter grænser. Vi 
arbejder på at holdet bliver en del af DGI 
Challange network som er et netværk 
af klubber som udfordrer hinanden i no-
gen af ovenstående discipliner – små 
konkurrencer, fx Byg en lego-figur eller 
kryds og bolle på bunden.

Når man mødes i en challange er det 
den klub der inviterer, der bestemmer 
hvilken challange/aktivitet(er) der skal 
foregå, og det skifter derfor fra gang til 
gang. Det er forventet at der vil være 
1-2 challangemøder i løbet af sæsonen.
Challenge network er udviklet for den 
øvede svømmer, der synes det er sjovt 
at være aktiv i vandet.

Der vil både være træning på det dybe 
og på det lave på 2 baner.

Målsætning
• At holde sig i form
• At have det sjovt i vand
•  At have et socialt sammenhold på 

holdet
•  At prøve en masse forskellige aktivi-

teter af i vand

Dette hold kan sagtens kombineres 
med talent og K hold - her kan du slippe 
legebarnet fri.

Lyder det som noget for dig - så skynd 
jer ind og meld til på hjemmesiden.

Der ligger et tilsvarende hold lørdag 
(Splash n’ Fun) - her skal I tage en foræl-
dre/voksen under armen og gå på hol-
det sammen.

Har du evt. spørgsmål til svømmesko-
len, det kunne være – hvilket hold dit 
barn skal gå på i næste sæson, så kan 
du komme i kontakt med os via vores 
Facebook side ”Erritsø Svømmeklub”.

Til klubbens instruktører skal lyde en 
kæmpe tak for indsatsen i den forgang-
ne sæson, håber at se så mange af jer 
som muligt igen i næste sæson.

Konkurrenceholdene:
Stævne i Lübeck - Foråret har været en 
travl tid for konkurrencesvømmerne. 
Der har været rigtig mange stævner og 
blandt andet har vi deltaget i internatio-
nalt stævne i Lübeck. Stævnet var på 

SVØMNING

4



langbane og alle svømmerne samt hold-
ledere fik terpet de tyske gloser igen-
nem. Vi deltog i stævnet sammen med 
svømmeklubben Delta og delte bl.a. 
bustransport, hvilket gik super godt. Et 
par finalepladser og et par medaljer blev 
det til.

Stævne i Fredericia – hos Delta: 
Senere på foråret var mange af klub-
ben svømmere til stævne i Fredericia 
Idrætscenter til trods for at konfirmati-
onstiden var over os. Her var deltagere 
fra nogle omkringliggende klubber samt 

flere klubber fra Fyn. Det blev en sand 
medaljehøst og der blev ligeledes slået 
flere klubrekorder.

Sprintstævne i Sønderborg: Ugen 
efter stævnet i Fredericia tog en stor 
del af klubbens konkurrencesvømmere 
til Sønderborg til det årligt tilbageven-
dende ”sprintstævne”. Her svømmes 
der udelukkende korte distancer, og rig-
tig mange kom hjem med medaljer fra 
stævnet. Super godt gået af alle svøm-
mere. 

Danmarksgade 31 B - 7000 Fredericia - T: 7240 7000

Privat & Erhverv 

Smagninger 

Øl, Vin & Spiritus 

Tapas 

Specialiteter 

Ost 

Kaffe & Te 

Vin- & Ølbar
Henrik Eriksen 

Vinhandler
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SVØMNING

HC Andersens Cup 
og Dronning Dortea Cup: 
I weekenden 19-21 maj deltog klubben 
svømmere i to forskellige stævner. For 
de ældre svømmere et stævne på lang-
bane (50m meter bassin) i Odense (HC 
Andersens Cup) og for de lidt yngre i Kol-
ding (Dronning Dortea Cup). Ved begge 
stævner blev der lavet ufattelig mange 
PR (personlige rekorder). Til stævnet i 
Kolding bragte svømmerne en del me-
daljer med sig hjem og til stævnet i 
Odense, som er ret stærkt besat, havde 
vi svømmere i et par finaler og ligeledes 
blev der svømmet hurtigt, hvilket førte 
ret mange klubrekorder med sig. 

Som afslutning på sæsonen tager kon-
kurrenceholdene til svømmestævne i 
Ikast den 10-11 juni. Dette stævne er 
med overnatning så svømmerne får 
muligheden for at slutte sæsonen godt 
af med lidt sociale aktiviteter også.

Fra næste sæson bliver der lavet lidt om 
i konkurrenceafdelingen. Læs mere om 
dette her:

1. Ny holdstruktur
  Vi ligger formelt K1 og K2 sammen til 

et nyt K1 hold. I praksis ændrer det 
ikke så meget, da de to hold også 
trænede sammen i denne sæson. 
Det betyder dog, at de to andre hold 
i k-afdelingen nu vil hedde K2 og K3 
i stedet for K3 og Talent. I svømme-
skolen oprettes der så et Talent-hold 
som vil være sidste stop inden kon-
kurrencesvømning.

2. Nyt Trænerteam
  Vores fantastiske K3 og Talentholds-

trænere Morten, Malthe og Caroline 
skal videre i deres studier og stopper 
dermed som trænere efter sommer-
ferien. Vi er så heldige at vi nu har 
det nye træner team på plads, som 
bliver:

 K1: Dennis Jespersen
 K2: Liselotte Baxter
 K3: Amalie Bøgebjerg
  Den nye K2 træner Liselotter Bax-

ter har været tilknyttet klubben i en 
lang årerække, som tidligere kon-
kurrencesvømmer, klubmester og 
instruktør i svømmeskolen. Den nye 
K3 træner Amalie Bøgebjerg er også 
tidligere konkurrence svømmer og 
instruktør i klubben, samt har svøm-
met i Delta i Fredericia. Begge træ-
nere glæder sig meget til at komme 
på kanten og være med til at skabe 
svømmeglæde og gode resultater 
hos vores svømmere. En kæmpe tak 
skal lyde til Caroline, Malthe og Mor-
ten for deres engagement i klubben.

 
3.  Nye træningstider og 
 antal træningspas
  For at give en bedre harmoni og 

progression igennem k-afdelingen 
justeres antallet træningspas på de 
forskellige hold:

  K1: 6 svømmetræningspas samt et 
landtræningspas.

  K2: 4 svømmetræningspas samt et 
landtræningspas.

 K3: 2 svømmetræningspas.
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SVØMNING

4. Landtræning
  For K1 og K2 supplereres svømme-

træningen med et fast ugentligt land-
træningspas. Landtræningen bliver 
om onsdagen, hvor vi stadig arbejder 
med EIC om at finde plads i en af 
idrætshallerne. De nøjagtige detaljer 
følger når vi har aftalerne på plads 
med EIC.

 
5. Morgentræning
  K1 får mulighed for at morgentræne 

mandag morgen fra 06.00 – 07.30
 
6. Trænersparring
  En gang ugentligt vil K2 og K3 træ-

nerne, samt K1 og K2 trænerne være 
sammen på bassinkanten. Det gør vi 
for at give muligheden for at være to 
trænere på kanten til de mere res-

sourcekrævende træningspas, men 
mindst lige så meget for at sikre vi-
densdeling og en rød tråd i k-afdelin-
gens træning.

Morten Thy Asmussen

 TAK FOR OPBAKNINGEN!

Nu da sæsonen er ved at gå på hæld er det på sin plads at takke 
alle de som er med til at få tingene til at lykkes når svømmerne 
er til stævner. Dette gælder naturligvis vores dygtige trænere, 
men i lige så høj grad skal der lyde en tak til de forældre som 
enten kører, agerer holdledere eller officials. Uden jer gik det ikke.

Tak for opbakningen!

Morten Thy Asmussen
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FODBOLD

FÆLLESSPISNING I EGIF FODBOLD
Så fik vi afholdt den første fællesspis-
ning i EGIF FODBOLD Det var med stor 
succes med lidt over 70 menneske, 
blandet børn og voksne. Der var besøg 
af helt ned til U7 og op til U14. Vejret var 
perfekt, så flere sad udenfor og spiste 
og legede

Vi gentager succesen efter sommerfe-
rien.
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FODBOLD

FREDERICIA KF – PIGESAMARBEJDET
Ditte Linnemann er som den eneste fra 
Fredericia KF (pigesamarbejdet i Frede-
ricia) udtaget til DBU U14’s talenttræf i 
Horsens. Det afholdes weekenden d. 
19-21/5. Der er udtaget ca. 14-15 mark-
spillere og 2 keepere.

Ditte har spillet fodbold siden hun var 
omkring 6 år, hun har inden samarbej-
det spillet i EGIF. Hun går i 7. klasse på 
Realskolen i Fredericia.

De 3 andre DBU piger, Anna-Maj Kring 
Nikolajsen, Rikke Steenhold og Signe 
Aabo Hansen er stadig med i truppen 
U14 DBU syd og træner med efterføl-
gende. 

DBU’s U14 Talenttræner Jylland syd, Pi-
ger, Jesper Skou Bendixen  udtaler:

Ditte er en spiller med et stort talent. 
Ditte har hendes styrker i en rigtig god 
teknik og drive med bolden: Ditte har et 
fantastisk overblik og altid øje for målet. 
Ditte er med hendes gode udstråling og 
humør med til at løfte ethvert hold hun 
er med på.

Fredericia KF er meget stolte på Dit-
tes vegne. Flot gået.
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PIGERAKETTEN
Pigeraketten 2017 blev i år afholdt i Errit-
sø i samarbejde med de 4 klubber EGIF, 
KFUM, TSIF og BPI, som alle er en del 
af pigesamarbejdet Fredericia KF.

Kun for piger 5-11 år. Der var mødt 28 
piger op. 14 piger spiller i forvejen fod-
bold, mens 14 piger skulle snuse til 
fodboldlivet eller bare have en hyggelig 
dag.

Pigerne startede pigeraketten med en 
tur i raketten, hvor de blev fløjet op i 
rummet. Her blev de inddelt i hold og 
skulle ud på planeterne og udføre for-
skellige opgaver.

Der var høj solskin og pigerne var godt 
trætte efter 3 timers boldspil og leg.

Vi takker vores astronaut hjælpere:
U14 piger: Mathilde Bøgstrup, Louise 
Ussing og Laura Hansen

U13 piger: Mathilde Skøt,  Sidsel Marie 
Hansen, Mathilde Petersen

U12 piger: Louise Bergstedt, Emilie 
Hedmark

Tak til Super brugsen og Løvbjerg for 
juice og frugt til pigerne i pausen.

Tina Aabo

FODBOLD
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AFSLUTNING  
Den sidste tirsdag i april måned afslutte-
de vi indesæsonen med et traktement i 
hal 3, hvor vi var 130 medlemmer. Der 
var underholdning af Volker Mählmann, 
der havde en mængde populære sange 
på programmet. En god afslutning på 
sæsonen.  

UDFLUGT 
Den traditionelle årlige udflugt, som i år 
gik til Alrø v. Horsens Fjord var en rigtig 
god oplevelse. Her deltog 114 medlem-
mer.  

SOMMERAKTIVITETER 
Den 9. maj startede alle sommerakti-
viteterne. Alle mødte op foran Erritsø 
Idrætscenter og der var ca. 70 medlem-
mer, hvoraf nogle ville cykle, andre spille 
krolf, petanque og det nye tiltag ”Natur-
fitness” havde ca. 25 deltagere med. 

SOMMERUDFLUGT 
Sædvanen tro arrangerer Inge Gorm-
sen og Birthe Jensen en udflugt. I år 
finder denne sted tirsdag den 4. juli, 
og man starter fra Idrætscenteret kl. 
10.00, hvorefter vi kører i privatbiler til 
GYLDENSTEEN, som ligger tær ved Bo-
gense på Nordfyn. Nærmere om denne 
udflugt snarest. Men sæt kryds i kalen-
deren. 
 
GOD SOMMER.
 

Inger og Vivi.  

AKTIV TIRSDAG – SENIORSPORT. 
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SÆSON 2016/2017 OG 2017/2018
I skrivende stund er der få træninger 
tilbage af sommergymnastikken, og når 
indeværende blad udkommer, er sæso-
nen 2016/2017 i Gymnastikafdelingen 
slut.

Vi vil derfor gerne benytte lejlighe-
den til at sige tak for en god sæson 
og ønske alle en dejlig sommer.

Gymnastikafdelingen ligger dog ikke 
stille. Der arbejdes hårdt på at færdig-
gøre programmet for sæson 2017/2018. 
Mange ting skal falde på plads, så det er 
en stor opgave, som vi forventer færdig 
i løbet af juni, hvor det skal i trykken. 
Programmet omdeles i Erritsø/Snoghøj 

området i august, ligesom det kommer 
i Sport og Elbobladet i august. 

Men så snart programmet er færdigt, 
vil det kunne ses på vor hjemmeside 
www.egif-gymnastik.dk. 

Vi har desuden allerede fastlagt en ræk-
ke datoer for arrangementer i næste sæ-
son, som også kan ses på hjemmesiden.

Tilmelding til sæsonen 2017/2018 fore-
går on-line via vor hjemmeside. Der åb-
nes for tilmelding lørdag den 19. august 
2017 kl. 15.00.

På gensyn til næste sæson, som starter 
mandag den 5. september 2016.

BLIV INSTRUKTØR ELLER HJÆLPETRÆNER

Gymnastikafdelingen er i gang med at 
planlægge den kommende sæson. Vi er 
rigtig glade for og stolte over, at vi igen 
til næste år kan tilbyde en masse dejlige 
gymnastikhold, hvor vores super gode 
instruktører og hjælpetrænere igen vil 
være klar til at yde deres bedste og give 
Jer alle en rigtig god oplevelse. 

Hvis du har lyst til at blive instruktør el-
ler hjælpe på et gymnastikhold – eller 
kender nogle, der har lyst – er du me-
get velkommen til at kontakte os. Vi kan 
bruge en masse såvel unge som voks-
ne til at hjælpe på vore gymnastikhold. 

Vi er også meget åbne overfor nye tiltag 
og holdtyper. 

Kontakt enten Marianne Kromann 
75940171, Lars Lærkedahl 99552935 
eller Heidi Rose 40146595.

Vi kan tilbyde en veldrevet gymnastikaf-
deling med gode forhold. Som instruk-
tør eller hjælper får du mulighed for at 
udvikle dig, blive udfordret og dygtig-
gøre dig. Ring evt. og hør nærmere.

Lars Jensen

GYMNASTIK

12



UNGDOM 
LANDSHOLDSTRÆNING
U-16 rugbyspillerne: Theis Arvad Meier 
og Mads Larsen, blev inviteret som 
”boblere” til årets første træning for 
U-18 landsholdet i Sevens (7 mands) 
rugby.

Det hele foregik på Billeshave Efter-
skole ved Strib. Det var den første af 
fire samlinger hen over foråret og som-
meren. Målet er, at Danmark skal del-
tage i en Europæisk Sevens (7 mands) 
turnering i Ungarn til september. De to 
Erritsøspillere kommer dog ikke med til 
Ungarn, da de endnu er for unge.

STÆVNE
300 børn og unge mødtes til årets før-
ste rugbystævne i Erritsø. 

Vi var vært for den første DM-runde i 
rugby for ungdomshold. De resterende 
fem stævner afholdes rundt omkring i 
landet hen over foråret og efteråret. Ved 
det sidste stævne bliver Danmarksme-
strene kåret. Vejret klarede op til stor 
glæde for ungerne og værter. Vi fik stor 
ros for den måde vi afholdte stævnet 
på. 

SENIOR
Landsholdets og vores anfører Jeppe 
Maagaard Holm var så uheldig at få 
et ”trælår” under træningen før lands-
kampen mellem Danmark og Finland i 
Odense. Han kom derfor ikke i kamp. 
Danmark vandt kampen 53-5.

Erritsøs seniorrugbyhold vandt deres 
anden sejr i år ved at slå Odder hjemme 
31-7.  Træner Jan Nielsen sagde efter 
kampen: ”Jeg er stolt af gutterne. Sej-
ren over Odder udløste et bonuspoint i 
tabellen. Det gives, når et hold scorer 
mindst fire såkaldte forsøg (scoring) i en 
kamp. Vi scorede fem. Vi skal forsætte 
med at træne godt, fordi vi skal møde 
Danmarksmestrene fra Århus ude i den 
næste kamp”.

Rugby afdelingen har fået stor ros fra 
nær og fjern vedrørende vores presse 
omtale.

Paul Erik Jensen

RUGBY
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TENNIS

HOLDTURNERINGEN I GANG
Vore i alt 11 turneringshold i JTU og DGI 
regi er nu i gang med 2017 sæsonen. 
Førsteholdet, der i år spiller i serie 2, 
lagde ud med en stensikker sejr 6-0 
mod Hasle (Århus). Alle vore spillere i 
JTU er i år blevet sponseret med spil-
lertrøjer fra Byens Bilpleje – på foto er 
det førsteholdet der er foreviget iklædt 
disse.

JUNIOR TENNISSTÆVNE I ERRITSØ
Søndag den 11. juni 2017 er der et hel-
dags juniortennisstævne i Erritsø med 
deltagelse fra hele Jylland. Tilmelding af 
juniorer sker via JTU hjemmesiden.

ÅRETS SOMMERSKOLE I TENNIS
Foregår på anlægget i Erritsø fra man-
dag den 10. juli til og med onsdag den 
12. juli. Trænere er HM Brøndum, Lau-
rids Hansen og Hanne Baxter. Arrange-
mentet er en del af FerieSjov i Fredericia 
og tilmelding sker igennem FerieSjov.

Prisen for de 3 hele dage plus en T-shirt 
plus en drikkedunk er 100 kr. Ønskes en 
helt ny juniorketcher oveni er prisen 250 
kr.

Alle juniorer er velkomne både fra klub-
ben og udefra. Dvs. børnebørn, fætre/
kusiner, nevøer/niecer og andre unge 
på feriebesøg i Erritsø de dage er også 
meget velkomne.

Hans Martin Brøndum
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Referat fra Generalforsamling, 22.2.2017                 
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 
Formand Danny H. Aagaard, Kasserer Annabeth H. Petersen, Tanja M. Knudsen, 
Rikke F. Østergaard , Helle D. Peschardt
Referent: Helle Dalgas Peschardt
 0. Rikke bød velkommen til de fremmødte.
 1. Line Honoré blev valgt som ordstyrer.
 2. Formandens beretning ved Danny H. Aagaard.
  Velkommen til vores årlige generalforsamling i EGIF Håndbold 
  – tak for jeres fremmøde. 

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til spiller, forældre 
og træner der sikrer at rent sportsligt ser det ganske fint ud:
U-12 Pige B: nr. 1
U-12 Pige B: nr. 5 ud af 5
Serie 1 damer: nr. 2 i puljen
Serie 3 damer: nr. 2 i puljen
Serie 3 herrer: nr. 1 i puljen

Som flere af jer formentligt er bekendt med, startede vi året ud med et underskud 
på -46.000kr. dette har haft vores helt store fokus fra start at få vendt og det vil An-
nabeth komme nærmere ind på.

Vi startede året ud med hele 8 medlemmer i bestyrelsen efter en potentiel lukning 
af håndboldklubben. Med fuld energi samt ambitioner for klubbens fremtid var vi 
klar til sæsonstarten. Desværre har vi siden da oplevet mandefald af forskellige 
årsager, hvorfor vi håber efter i aften igen kan være fuldtallig. 

Jeg vil gerne beklage forvirringen omkring træningstider som flere af jer oplevet I 
forbindelse med sæsonopstart – som ny bestyrelse krævede det lige lidt koordine-
ring med træner samt spiller før kabalen gik op.

Ud over det sportslige fokus, har vi også forsøgt os med at øge fællesskabsfølelsen 
til klubben, dog uden held. Heraf kan nævnes Familiedag/sæsonafslutningsbrunch 
samt opstartsfest desværre blev begge aflyst grundet for manglende opbakning.
Vi lægger op til, at socialt samvær har det enkelte hold ansvaret for, da vi pt. ikke 
har ressourcerne til at igangsætte øvrige tiltag.

De fleste hold har fået nyt spilletøj dog fortsat udfordringer med dame-senior, hvil-
ket kun har været muligt igennem stor lokal opbakning fra vores sponsorer.: L. 

HÅNDBOLD
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Østergaard Maskinfabrik, Prime Cargo, Estate ved Peter Møller, Port-Trade, Sport 
24 & Frøs Sparekasse.

Vi har ved sæsonens julepause været nødsaget til at lukke begge U16 hold, grundet 
for få spillere hvorfor holdene gav underskud. Dette er beklageligt men nødvendigt. 
Flere spillere har heldigvis valgt at blive i klubben og spille senior.

Tak til de frivillige der har hjulpet med Tombola, salg af OK-kort ved Super Brugsen, 
Pinsemarked og Høstmarked på Erritsø Butikstorv samt Sjov Lørdag. 

Det har været en spændende og begivenhedsrig sæson, hvor såvel sportslig som 
økonomisk kan være stolte.

Til sidst skal lyde en kæmpe tak til medlemmer, forældre, frivillige, sponsorer. Vi I 
bestyrelsen ser frem til endnu et år.
 3 Regnskabsaflæggelse.
  a. Kassereren oplyste at EGIF Håndbold har knap 100 medlemmer.

  b.  Som nævnt i formandens beretning er økonomien blevet styret med hård 
hånd, for at holde udgifterne i ave i forhold til indtægterne. Gælden på 
46.000 kr fra 2015 skulle nedbringes.

   i.  Gode sponsoraftaler på ca. 86.000 kr, samt en kontingentindtægt på 
111.000 kr har været udslagsgivende for det gode resultat.

   ii.  Pengene er blandt andet blev brugt på indkøb af nyt spillertøj. Klubben 
har fremover de samme sponsorer på alt spillertøj, hvilket giver en ens-
artet fremtoning.

  c.  Kassereren har brugt en del tid på at indhente skyldig kontingent fra med-
lemmerne. Der var manglende kontingentbetalinger på ca. 15.000 kr.

   i.  Bestyrelsen videregiver hermed en kraftig opfordring til, at alle spillere 
både får sig registreret som medlem OG betalt med det samme, når 
sæsonen starter efter sommerferien. Det registrerede medlemstal pr. 
1. oktober er afgørende for hvor stort tilskud klubben får tilført.

  d.  Klubben har tjent ca. 10.000 kr på diverse aktiviteter: blandt andet lotteri 
og julekort. 

  e.  Da julekortene udgjorde en minimal indtægtskilde har bestyrelsen over-
vejet at sælge andre ting i stedet for i løbet af året. Det bliver besluttet 

HÅNDBOLD
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nærmere på et bestyrelsesmøde senere i 2017, hvad det præcist kommer 
til at gå ud på, hvorefter klubbens medlemmer informeres. 

  f.  Øvrige udgifter/indtægter kan ses i vedhæftede bilag og gav ikke grund til 
nogen kommentarer.

 4 Indkomne forslag: Ingen.

 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  a.  Rikke Østergaard, Michael Winther, Michael Eis og Lars Rasmussen øn-

skede ikke genvalg og er udtrådt af bestyrelsen.

  b. Tanja Knudsen modtog genvalg. 

  c. Jacob Falkenby blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
    Bestyrelsen takker for valget, og består fremdeles af 5 medlemmer:
    Danny H. Aagaard, Annabeth H. Petersen, Tanja M. Knudsen, Helle D. Pe-

schardt og Jacob Falkenby.

 6 Eventuelt. 
  a.  Dirigenten (Line) foreslog at klubben kunne tilbyde et passivt medlemskab 

for at knytte familiemedlemmer til klubben og dermed skaffe flere penge. 
  b.  Rikke oplyste at hun havde medbragt en skifteramme med billeder af klub-

hold.

Helle D. Peschardt
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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
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ERRITSØ & OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Tillid og præcision  Exam. bedemand
  Annette Nicolajsen

 Tlf. 75 94 02 40 • www.bedemanderritsø.dk

Vendersgade 1A · 7000 Fredericia · Tlf. 7620 3950
www.fynskebank.dk · fredericia@fynskebank.dk

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

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



Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Estate Peter Møller
EJENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Sjællandsgade 52, 7000 Fredericia     7000@estate.dk

 75 92 03 00 / 51 85 50 03
www.estate.dk

Erritsø Butikstorv

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

DANMARKS
GULVENTREPRENØR

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

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

Nybolig  
Fredericia
v/ Mette Ehrhorn  

Nielsen

Tlf. 75 93 45 44


