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40 års jubilæums Vinterfest
6. februar 2016

Gymnastik Forårsopvisning

“Du gør en forskel” prisen

12. marts - kl. 13.00

gik i 2015 til Jacob Medici

Ebberup Idrætsforening

Goddag og farvel

Indspark
Velkommen til årgang 38 - anno 2016
Jeg håber alle tager godt imod det nye format af Idrætsliv, med farver og
lidt anderledes layout samt tryk hos Deslers Bogtryk.
Stor tak til EIF Senior der omdeler Idrætsliv hele året, og er med til at
holde omkostninger nede for udgivelse af hele Ebberup’s idræts- og kultur
foreningsblad. Idrætsliv udgives i 700 eksemplarer, der omdeles indenfor
byskiltene i Ebberup, samt ligger frit tilgængelig i Ebberup Hallerne og hos
Spar Ebberup.
Som noget nyt i 2016 kan Idrætsliv også læses digitalt på hjemmesiden
eller man kan modtage Idrætsliv på mail ved at tilmelde sig på:

il.ebberup-if.dk
Tak til alle annoncører, der gør udgivelse af Idrætsliv mulig, nu også i farver
- så alle kan holde sig orienteret om hvad der sker i Ebberup’s pulserende
idræts- og kultur liv med Ebberup Hallerne som centrum.
EIF byder på mange spændende aktiviteter i den kommende tid. EIF Løb
lægger stærkt ud og fortsætter succesen fra 2015, med Fastelavnsfest den
31. januar i Ebberup hallerne.
Vinterfesten med hele 2 bands, lækker mad og super stemning finder sted
den 6. februar. Den årlige Generalforsamling for EIF afholdes den 26. februar – husk at møde op og giv din mening og stemme til kende.
Det verdenskendte Ebberup Loppemarked, med EIF Fodbold som arrangør,
kan besøges i weekenden den 5.-6. marts.
Ebberup Gymnastik’s store og flotte forårsopvisning kan opleves i Ebberup
Hallerne den 12. marts, med opvisninger fra egne hold samt gæstehold.
Støt op om de lokale EIF idræts- og kultur arrangementer
og aktiviteter, mød op til arrangementerne og vær med til
at sikre, at der også i tiden fremover er idræts- og kultur
tilbud i Ebberup for alle aldre.
Dette er med til at gøre byen mere attraktiv for alle, og
sammen med de mange fritidstilbud samt vuggestue,
børnehave og skole, gøre Ebberup til en velfungerende by,
der er værd at satse på for både nye og gamle beboere.
Idrætsliv
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Så kom vi alle godt igennem jul og
nytår og er klar til at være aktive
igen. Måske ikke rigtig klar meeeen!
det vil være sundt at komme i gang
med at bevæge sig ovenpå god mad
og festligheder i december.
Og så skal vi sige farvel og mange
tak til Pia som nu er stoppet som
redaktør på Idrætsliv. Pia har været
redaktør i 15 år, det må siges at være
godt gået og godt holdt ud.
Det kan være en utaknemmelig post
at have. Så kan vi ikke huske at
overholde deadline og så glemmer vi
at sende det materiale med som hun
skal bruge. Men uanset hvor irriterende vi har været gennem tiden har Pia altid fået bladet klar til tiden. Har
hjulpet dem som har haft svært ved at få tingene sat sammen og har i det
hele taget altid taget det med et smil og en flot indsats.
Så på vegne af os alle i EIF kan jeg godt sige EN KÆMPESTOR TAK TIL DIG
PIA. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og det er bare
så godt at vide du stadig er en del af EIF som håndboldtræner for pigerne.
Og dejligt du har sagt at vi bare skal sige til du vil gerne hjælpe.

Velkommen til ny redaktør
Og så skal vi byde velkommen til Morten som ny redaktør på Idrætsliv.
Morten bød hurtigt ind med at ville hjælpe da han hørte Pia havde valgt at
stoppe. Det er rigtig dejligt for indimellem er det svært at finde afløsere til
de forskellige poster. Så det samarbejde ser vi frem til.
Og alt stof til Idrætsliv skal fremover sendes til Morten.

Alm. bilsyn

For din skyld, og for et syns skyld

XA395,14 kr.
852
Book din tid på

www.assensbilsyn.dk
Morten Augustsen
Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

Dit bilsyn støtter idrætten i Ebberup
www.ebberup-if.dk
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Dalvænget 10 | 5610 Assens
50 315 315 | ab@assensbilsyn.dk

Tillykke til Jacob
med “Du gør en forskelprisen 2015”
Og et kæmpestort tillykke til Jacob Medici som fik ”Du gør en forskelprisen
2015” fra Assens Kommune.
Det var en fornøjelse at se Jacob modtage prisen som han i den grad
fortjener. Han blev indstillet på:

Der skal lyde en stor tak til Godnatidrætfolket.
Det er jo fantastisk at i endnu en gang har afholdt en vellykket Godnat
idræt. Dejligt i fortsætter med at arrangere det, det er jo en fornøjelse at
høre hvor begejstrede børnene er for det.

Og endnu et farvel og forhåbentlig på gensyn
Støtteforeningen har også haft udskiftning af gode folk. Dejligt at Heidi,
Preben og Dennis ville gå ind og arbejde i støtteforeningen.
Super at Ole og Per vil fortsætte deres arbejde. Jeg håber at det med en
fuld bestyrelse og nye ideer og kræfter vil blive et godt samarbejde med
nye gode tiltag, EIF er jo meget taknemmelig for den hjælp vi får fra EIF’s
støtteforening.
Men vi skal desværre sige farvel og ”er vi mange der håber” forhåbentlig på
gensyn til Helle. Helle er gået ud af støtteforeningen efter mange år hvor
hun i den grad har trukket et stort læs.
Tak søde Helle for alt det gode du har gjort for os alle sammen. Du har,
sammen med de andre i støtteforeningen, knoklet med at få afholdt vinterfest, sportsuge, jubilæum for EIF og en masse andre ting. Uanset hvad vi
har spurgt dig om, bedt dig om, har du bare altid været den positive, glade,
hjælpsomme ildsjæl.
Vi er vist ikke altid gode nok til at sige tak, give et skulderklap men vi har i
den grad sat stor pris på din indsats.

At det lykkedes i den grad skyldes
Jacobs gåpåmod, arbejdsomhed,
ildhu, positive sind, jernvilje, evne til
at imødegå modgang og besvær, hjælpsomhed, sociale væremåde, ønske
om at hjælpe alle på sin vej og man kunne fortsætte med at sige noget
pænt om Jacob.
Han er i den grad en ildsjæl, vil noget godt for alle, et herligt menneske at
arbejde sammen med i det frivillige arbejde.
Uanset hvor negative folk omkring ham er, ja så smiler han og knokler
videre ganske upåvirket.
Det er så velfortjent at Jacob blev hædret han fortjener det i den grad.

Generalforsamling i EIF og Fitness
Ebberup Idrætsforening og Ebberup Fitness afholder generalforsamling
26. februar 2016, i Ebberuphallerne. EIF kl. 16.30 og Fitness kl. 17.30.

Bodrive Køreskole

alle ugens dage
XL menu til 4 personer
* 800 gr. hotwings

v/ Bo G. Jørgensen

319.-

* 1.400 gr. ben
* 4 x salat m/dressing

Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

* 2 bk. pommes frites * 4 bagekartofler m/hvidløg smør

Idrætsliv
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www.bodrive.dk

Tak til Go’nat Idræt udvalget

Jacob er stifter af Ebberup foreningsfitness, her har han kæmpet en
kamp for at få det til at lykkes. Han
trodsede bekymrede miner, negative
kommentarer og modgang.
Med hans positive sind kæmpede han
bare videre indtil det lykkedes. Man
håbede på 150 medlemmer men er
nu 250 medlemmer.

Ebberup Fitness er for alle

Vi er igen igang med at planlægge IdrætsWeekend i uge 24
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Ønsker du at træne hårdt eller bare holde dig sund og frisk, i gode rammer,
hvor der bliver lagt stor vægt på at det er for alle, så er Ebberup Fitness
stedet.
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Her holdt vi et møde for alle frivillige i foreningen,
også gerne nogen som ikke nødvendigvis er
aktive i EIF, for at få en snak om hvordan vi kan
gøre det rigtig godt.
Få nogen gode ideer, tilbud om hjælp, planlægning osv.
Mødet blev afholdt 12. januar 2016 kl. 19.00 i
hallen.

Mange forskellige hold hver uge
- når du har tid og lyst

Fitness

IdrætsWeekend 2016
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Vi vil så gerne at det bliver en rigtig god Idrætsweekend vi får planlagt.

Vi tilbyder alt sammen for et kontingent. Her kan du bla. træne i vores lyse
fitness center, du kan gå på et eller flere af vores Bike hold, Jumping fitness, det helt nye Hit fit Dance eller på vores nye CycleFit 50K hold, hvor vi
træner op til at cykle på landevejen.
Se mere om dette her i bladet, eller på vores hjemmeside.

Hjælæææælp søges til Fodbold og Løb
Der er nogen i EIF som har det lidt svært for tiden. I fodbold mangler man
både trænere og spillere. Og i løb mangler man i høj grad løbere.
Så er der nogen af jer som går og tænker på at komme i gang eller har
nogen i kunne foreslå at starte op. Så kom endelig på banen. Det er jo
utrolig ærgerligt hvis ikke vi kan bevare alle vores afdelinger i EIF.
Jeg er så ked af det på de to afdelingers vegne, de kæmper en brav kamp
og jeg håber det vil lykkes at komme videre for dem begge.
Så prøv lige at tænke lidt på det. Måske skal du eller
dit barn i gang med at spille fodbold eller løbe? Det ville
glæde både løbe- og fodboldklub rigtig meget at se noget
mere tilslutning.
Husk at bruge vores sponsorerer i EIF. Det betyder så
meget for os med de penge vi får ind fra disse bidrag. Sig
til hvis i vil have hjælp til at blive tilmeldt disse ordninger.

Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Senior Fitness
Ebberup Fitness har et stort hold af senior fitness er, som træner flere
gange om ugen. Her er det især det sociale som vægter meget, men
naturligvis også træning på det niveau som man nu har lyst, og kan.
Træningen slutter tit af med at man lige vender verdens situationen oppe i
hallens cafeteria.

Nye biler - Brugte biler - Værksted

Idrætsliv

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 17 90
auto-huset@email.dk
www.autohuset-ebberup.dk

Det er gratis, og du behøver ikke
være kunde for at få det. Ring til os
på tlf. 63 70 50 50 og aftal et møde.

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.
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Skal vi rydde dit fortov for sne?
Skal vi udrydde
dine muldvarper og mosegrise?
HitFit - Dance
Søndag d. 27/12 kunne vi slå dørerne op for første gang til Hit Fit Dance i
Ebberup Fitness.
Hit Fit Dance er et nyere koncept, som er udviklet af 2 dansetosser fra
Århus, den ene Mirja Kennedy og den anden Marianne Eihilt, som de fleste
nok kender fra flere sæsoner af Vild med Dans.
Konceptet er bygget op omkring musikken, så der bliver kun brugt originale
hits hvor genren i dansen passer til årtiet.
Vi fyrede den af til hits fra 60’erne ,70’erne, 80’erne, 90’erne og 00’erne.
Koreografierne er forholdsvis simple så det er bare at følge instruktøren.
Invitationen var åben, så alle kunne være med. Og man må sige at det
blev en succes, for 51 friske danseglade mennesker valgte at bruge trejde
juledag i Ebberup Fitness, og der blev virkelig danset.
Ebberup Fitness er en perle, og man finder virkelig ud af ved sådanne
arrangementer hvor meget den gode stemning og åbenthed betyder. Her er
der plads til alle..
Og det er vores helt fantastiske medlemmer der er med til at skabe denne
fantastisk og helt unike stemning.
Som instruktør er det enormt overvældende med sådan en tilslutning, det
var mere end jeg kunne drømme om. Så tusind tusind TAK!
Der vil være hold hver tirsdag kl 19.00-20.00, startende d. 5/1-16.
Vi danses ved ....

Støt EIF med dit OK benzinkort
Bestil et gratis OK benzinkort, privat eller som virksomhed,
og tilknyt det til EIF, så støtter du automatisk EIF når du tanker
benzin, oftest med noget af markedets billigste benzin.
Læs mere og bestil et OK benzinkort på www.ebberup-if.dk

Idrætsliv
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www.msbrolaegning.dk

. info@msbrolaegning.dk

. Kloakarbejde
. Brolægning
. Jordarbejde
. Virksomhedsservice

Aut. kloakmester
Morten Smidt

Gåsemosen 7 . 5683 Haarby . tlf.: 2199 9183
www.ebberup-if.dk
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Lær at cykle 50 km

Motionshold for alle med instruktør
Det er lige meget om du har en
Citybike - Racercykel - Mountainbike - Cykel
alle kan være med

Tilmelding - senest 20. januar 2016
Hold start - lørdag 6. februar 2016
Læs mere om Cycle Fit 50K på tness.ebberup-if.dk

Nyt i Fitness
Den 1. februar 2016 overtager vi det gamle depotrum
under fitness. Her vil vi i første omgang lave, mulighed
for at træne med store traktor dæk, træstammer og lign.
Det bliver her dreng - bliver til mand.
Der vil være åbent dagligt som i fitness, og dækket af
samme kontingent.
Der vil også blive holdtræning, men ellers find en god ven
og tag med. Mere om dette senere.

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Alle løsninger med tryk på
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Idrætsliv
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Løbe sæson 2016

Herfra Ebberup Løbeklub ønsker vi alle et rigtig godt nytår
med tak for det gamle.

Løb

Året der løb

Året 2015 har budt på mange gode og hyggelige oplevelser i Løbeklubben.
Løbeklubben har bl.a. holdt Fastelavn for byens børn og arrangeret 6-timers
løb ved Ebberup Idrætsweekend.
Løbeklubben er også med ved Vinter Cup Vestfyn, hvor vi har arrangeret to
etaper i 2015 1 i januar og 1 i november. Begge gange med stor succes takket være alle de frivillige kræfter, der stiller op og gør disse arrangementer
muligt, hvor over 100 løbere deltager.
Løbeklubben har deltaget i Eventyrløbet, først med løb og efterfølgende
grillede vi sammen, en rigtig hyggelig dag. Løbeklubben har også deltaget i
Pulsløb og Pulsstafet fra Arena-Assens.
I løbet af sæson 2015 er nogle løbeaftener blevet krydret med fællestræninger med skovfitness, hvor hele kroppen blev styrketrænet.

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk
www.janselteknik.dk

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup

Idrætsliv

Vi starter 1. marts kl. 18:00
med start fra Ebberup Hallens P-plads.
Vi håber på at nuværende og nye medlemmer vil møde op, så vi kan
fortsætte med at tilbyde de hold som vi har nu:
•
•
•
•
•

Begynderhold med gå/løb
5 km ”vedligehold”
Træning fra 5 til 10 km
8 km hver tirsdag, træning fra 10 km til ½ maraton. Intervaltræning.
Dem der løber mere end 10 km og løber med høj hastighed.

Prisen er uændret med 150,00 kr. per 1/2 år for 25+ og 75,00 kr. per 1/2
år op til 15 år.

Planlagte aktiviteter for 2016

•
•
•
•
•
•

Fastelavn - 31. januar
Eventyrløbet
Pulsløbet
Pulsstafet
Aktivitet til Idrætsweekend
6-timers løb

Så vi håber du vil spænde løbeskoene og være klar til
sæsonstart 2016 uanset din nuværende form – så mød
op om du kan løbe 5, 10 eller maraton eller om du er helt
nybegynder.

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.
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70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn
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Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk

7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk
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Godt nytår til alle
skal der lyde fra fodboldafdelingen i EIF

Fodbold

Fodbold holdsamarbejde

Vi glæder os til at komme i gang med det nye der skal til at ske, og håber
at i vil tage positivt imod det.
Den kommende sæson byder på ændringer, forstået på den måde at det
ikke længere er muligt at fastholde interessen nok til, at de få der gerne vil
spille fodbold, kan komme ud og spille kampe.
Det er ikke muligt, her fra indendørs start, at lave en ordentlig gang træning, da vi er for få. Det kan ingen være tjent med.

Sportigan er én af hovedsponsorerne i Klubliv Danmark,
der er udviklet af DGI i samarbejde med Nets som står
bag Dankortet. Klubliv Danmark er en non profit
organisation, som er sat i verden for at fremme de
økonomiske vilkår i de lokale foreninger.
Det betyder, at du som medlem af EIF kan optjene sponsorat til foreningen hver
gang du handler i Sportigan Assens. Du tilmelder dig via Klubliv.dk og jo flere der
handler i Sportigan jo flere sponsorkroner går direkte til til Ebberup IF. Sportigan
sponserer 2% af dit køb direkte til din forening når du er tilmeldt Klubliv.dk.

Derfor har en enig fodbold bestyrelse, besluttet at lavet aftale om holdsamarbejde med Flemløse/Haarby.
Det kan siges ganske kort; at der er ikke har ikke været noget alternativ
for os i bestyrelsen. Vi har kæmpet alt hvad vi kunne og det har ikke båret
frugt, da det er så svært at få frivillige til at stille op, og vi kan jo ikke hive
børnene ved håret til fodboldbanen.
Jeg indsætter her noget af det brev der blev delt ud til de af jer, der var til
en hyggelig juleafslutning i hallen, sidste træning inden jul. Så kan de der
ikke var der, få en ide om hvad der rør sig.
CYKLER TIL DIG,
DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL
Rentefri delbetaling
14 dages tilfredshedsgaranti
Fri lånecykel
Livstidsservice

Idrætsliv
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Vagtelvænget 1 - 5610 Assens
Tlf.: 6471 4510 - www.fribikeshop.dk

Club Sportigan er for alle der elsker sport.

Via dit medlemskab optjener du point på din personlige konto.
Du optjener 10 point for hver 100 kr du køber for i Sportigan,
og dine point omsættes direkte til et gavebevis du kan bruge
som betaling i din lokale Sportigan butik, næste gang du har
brug for et par fede sko eller udstyr til dine aktiviteter.

Mulighederne er mange og i Sportigan står vi klar til at hjælpe dig.
www.ebberup-if.dk
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Vi starter op igen efter jul

Husk vores Loppemarked

9. januar 2016 i Ebberup hallen.
Der er ikke træning 16/1 og 6/2 - pga. andet i hallen.

i Ebberup-hallerne 5. & 6. marts 2016

Der er i den kommende udendørs sæson ændringer for alle der er spillere
fra u9.
Vi har pga. de mange afbud til kampe, og pga. det meget sparsomme fremmøde til træning for u9-u11, valgt at lave holdsamarbejde med Haarby/
Flemløse.
Det er et samarbejde der betyder, at for den kommende sæson skal alle der
spiller U9 og U10 træne i Haarby. Træningsdage bliver tirsdag og torsdag.
Dem der skal spille U11 kommer til at træne i Flemløse, her trænes om
torsdagen.
Tidspunkter og start dato kender jeg ikke endnu, når jeg gør - får I besked.
I skal stadig stå som medlem i EIF Fodbold.
Vi ønsker for alle jer der rigtig gerne vil spille fodbold, at dette er løsningen.
Det er ikke fair for hverken børn, forældre eller trænere at det er som det
er lige pt.
Vi håber at der nu kan blive bedre mulighed for, at komme til kampe og at
der er større udfordringer til træning, i og med I kommer til at spille med
nogle på jeres egen alder.
På papiret er der 4 spillere fra Ebberup til hver årgang så ingen bliver alene.
Vi opfordre til at I forældre bakker op og, at I evt. kan lave en kørselsordning.
Der vil indtil udendørs starter, være mulighed for at træne indendørs og der
er også stadig nogle stævner der skal spilles for dem der spiller U9-U11.
Dog skal det siges at det ikke længere er 4-5 trænere, der render rundt og
træner med fra 2-4 børn i trænings tiden fra 10-11 om lørdagen.

Vi åbner dørene både lørdag og søndag 10–16
160 stande fordelt i 2 store halle
Se også indlagt flyer.

Er der ikke børn nok til at træne kører vi hjem igen, så derfor en opfordring
til at møde op, og er man forhindret - skriv en besked til Tina på 22514503.
For U5 til U8 er der som altid træning fra kl. 9-10, og det fortsætter hen til
slut marts. Vi satser på at der kan laves 2 stævner i de næste par måneder
for de mindste, disse bliver i forbindelse med vores træningstid om lørdagen.
Det nye for jer er, at vi hvis vi fortsat er 14-16 til træning, vil vi spille på
store mål, hvilket vi som trænere, fik en fornemmelse af var det helt rigtige
lige inden jul.
Der er ikke holdsamarbejde for de mindste og her er der, som det ser ud
lige nu, trænere på plads.
Her til slut er der kun at bede om forståelse for og opbakning til det nye, så
vi kan få glade fodboldbørn der stadig har mulighed for,
at bevæge sig efter den bold de er så glade for, sammen
med deres kammerater. For nogle vil det blive sammen
med nye kammerater.
Planerne er at der vil komme kampe på Ebberup stadion,
og på sigt håber vi at noget af træningen kan foregå her
også.

Idrætsliv
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Tina Holt
EIF Fodbold
fodbold@ebberup-if.dk

På sportslig gensyn
Åbningstider
Mandag : Lukket
Tirsdag : 9-17
Onsdag : 9-17
Torsdag : 9-19
Fredag : 9-17
Lørdag :
åbent efter aftale

Vi støtter lokalsporten

Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Ebberup Loppemarked

Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)
Se vores mange gode tilbud og
Gulpr!s varer i ugens tilbudsavis

www.spar.dk
salonpetitebberup@gmail.com
www.ebberup-if.dk

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Gymnastikopvisning i Ebberup
Lørdag den 12. marts 2016, klokken 13.00

Gymnastik

Sæt X i kalenderen

Forårsopvisninger
Tag med ud og se en masse gymnastik i løbet af foråret
Mange af vores gymnastik hold skal ud til flere af DGI´s forårsopvisninger.
B.la. skal flere af holdene til opvisning i Åruphallen den 19.marts, og til
opvisning i Arenaen i Assens - den 2. april. Du kan på DGI Fyns hjemmeside under forårsopvisninger se, hvornår vores hold fra Ebberup skal give
opvisning.
Det er en god oplevelse som gymnast, at komme ud til de andre opvisninger rundt om på Fyn, og ikke mindst en stor oplevelse
for børneholdene.

Der vil være opvisning af følgene hold

Forældre/barn
Fuld gas/Puslinge
Spring/Rytme Bh. Klasse – 2.klasse
Spring/Rytme 3.klasse – 4. klasse
Forbudt for piger
Spring 4. klasse – 7. klasse
Opvisningshold Piger 5.klasse – 7.klasse
Seniorspring
Seniorpiger
Evigt Unge Damer
Senior idræt
Gæstehold

Som tilskuer, vil du få ses en masse flot gymnastik, men
du vil også være med til, at bakke op omkring vores
lokale hold. Så en opfordring herfra..
Tag med ud til de andre opvisninger og støt
(og klap af og med) vores dygtige hold.

Dorte Jensen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Vi kører også for dig

Vel mødt til en god dag med masser af spændende gymnastik!
HUSK – der modtages ikke dankort ved indgangen.

Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk
Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Idrætsliv
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Glædeligt nytår,
og velkommen tilbage efter ferien.

Håndbold

Jule håndbold og afslutning

Support

Hvor vi igen er friske og klar til at spille en masse håndbold.
Op til juleferien blev der i håndbold afdelingen afholdt juelafslutning for hele
foreningens ungdomsafdeling.
Det var nogle timer hvor der løb 50 håndboldglade børn & trænere rund på
banen, og havde det sjovt med hinanden.
Alle mand uanset alder så ud til at have det sjovt, og det var dejligt at se
når de store tog sig af de små, hvis de ikke lige helt vidste, hvad der skulle
ske eller hvor de nu skulle gå hen.

EL

+

GAS

kan man ikke
få nok af
Støt Ebberup
Idrætsforening

Med FynskSupport kan du støtte Ebberup Idrætsforening via dit el- og gasforbrug.
Det koster ikke ekstra. Energi Fyn betaler. Energi Fyn støtter Ebberup Idrætsforening
med 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas du bruger.
Med Energi Fyns sponsorordning får du lidt mere for dine penge. Nemlig kontant
støtte til Ebberup Idrætsforening. I 2014 optjente Ebberup Idrætsforening med sine
supporteres hjælp 13.779,- supportkroner. Det gør en forskel.

I juleferien inviterede afdelingen
på hyggehåndbold.

Tilmeld dig nu - det er nemt!

Her dukkede der også mange
håndboldglade børn og unge op
på tværs af alder og havde et
par hyggelige timer i hallen.

Tilmeld dig på www.supportel.dk eller kontakt formand
Annette Søby Jensen i Ebberup Idrætsforening på
tlf. 24 82 87 44 eller eif@ebberup-if.dk.
Du kan også støtte som virksomhed. Læs mere på
www.ebberup-if.dk om Favorit Support og FynskSupport.

Vi støtter Ebberup Idrætsforening
Vi tilbyder alt inden for sportsbeklædning
og udstyr - til fordelagtige priser

Holkebjergvej 75
5250 Odense SV
Tlf. 6613 4032
Jan Thomsen - 2296 5246

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Idrætsliv
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Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

www.ebberup-if.dk
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Hvem skal blive hjemme
Det er med stor glæde at vi kan fortælle, at det går vores hold rigtigt godt
i hver deres turneringer. Og det er en fornøjelse, at vi har så stor tilslutning
på alle holdene.

Det er kun på de yngste hold der ikke har været den samme store tilslutning som der plejer.
Da det jo bl.a. er de yngste der skal være med til at føde de ældste hold,
kommer der her en opfordring, til de forældre der skulle have en lille håndboldspiller rendende rundt hjemme i stuen, til at sende ham eller hende i
hallen hver onsdag fra 16-17.
Skulle der rende en stor håndboldspiller rundt i stuen, er han eller hun
selvfølgelig også mere end velkommen, der er altid plads til en mere.
I september var U10 spillerne, både drenge og piger, heldige at Scandic
Kolding sponserede 20 nye bolde til
holdene.
Vi har fået taget billeder af spillerne
hvor de står med boldene.

Søndag den 31. januar

25,- kr.

Børn

Voksen

Børnene starter, i deres fine udklædninger, med at slå katten af de
fint pyntede tønder. Herefter er der en juice & fastelavnsbolle til
børnene og kaffe/the & fastelavnsbolle til de voksne.
Tilmelding inden 27. januar. Tilmeldingssedler ligger i Børnehuset Ebberup,
Ebberup Hallernes Cafeterie eller på lob.ebberup-if.dk.
Vilsmark Autoservice - Spar Ebberup - Autohuset Ebberup - Jan’s Elteknik
Salon Petit - CO Murerne - Kim’s vinduespolering - Murerfirma Hans Pedersen
Ebberup Fodboldgolf - Murer Torben Nielsen - Ebberup Vognmandsforretning

Bestyrelsesmedlemmer søges
Den 26. februar afholdes der Generalforsamling i EIF, hvor der her vælges
bestyrelsesmedlemmer til foreningen.
Da vi mangler arbejdskraft i bestyrelsen søger vi med lys og lygte nye
bestyrelsesmedlemmer.
Så er der nogen der går derude og tænker de gerne vil give en hånd med,
så tag endelig fat i en af os.

Det betyder meget for foreningen,
når disse sponsorgaver kommer
ind, og vi er Scandic Kolding meget
taknemmelige.

Vi vil med glæde svare på spørgsmål og forklare lidt om
hvad bestyrelsesarbejdet går ud på.
Henvendelser kan
Carina Blomstrøm
Malene Medici
Rebekka Skøtt

Bliv annoncør i Idrætsliv
Idræts- & kultur foreningsblad i farver
Hustandsomdelt til over 600 huse
6 årlige udgivelser
Online version på www.ebberup-if.dk
Opsætning af annonce inklusiv

fra kun
700,- kr
.
årligt

Kontakt os allerede idag på redaktion@ebberup-if.dk ..og bliv set!
Idrætsliv

40,- kr.

kl. 15–17 i Ebberup Hallerne

Sponsorer

Det er ikke længere et problem at få spillere nok med ud til kamp, det er
snarere et problem hvem der skal blive hjemme. Og det er jo heldigvis et
luksus problem, som vi på bestyrelsens vegne kun er glade for at have.

Fastelavn

22

ske til
tlf.: 40 95 29 64
tlf.: 24 20 81 94
tlf.: 60 22 23 53

Carina B. Johansen
EIF Håndbold
handbold@ebberup-if.dk

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
www.ebberup-if.dk
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Hjemmekamp plan

..med mere

for 2. Halvdel af sæsonen 2015/2016

Dato
25.01
31.01
31.01
31.01
31.01
31.01
28.02
28.02
28.02
28.02
28.02
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
13.03
10.04
10.04
10.04
10.04
10.04

Tid
Hold
17.30
U10 Drenge
10.00
U10 piger
10.45
U14 Piger
11.30
Serie 4 Damer
12.15
U12 Piger
13.00
Serie 3 Damer
10.00
U10 Piger
10.45
U10 Drenge
11.30
U14 Piger
12.15
Serie 4 Damer
13.00
Serie 3 Damer
10.00
U10 Piger
10.45
U10 Drenge
11.30
U14 Piger
12.15
Serie 4 Damer
13.00
U12 Piger
13.45
Serie 3 Damer
10.00
U10 Piger
10.45
U10 Drenge
11.30
U14 Piger
12.15
Serie 4 Damer
13.00
Serie 3 Damer
Mød op i hallen

Modstander
Fraugde G.& I.F.
Næsby If
Middelfart HK
Vissenbjerg G.& I.F.
Middelfart HK
Vissenbjerg G. & I.F.
Risøhøj
IF stjernen Odense
Korup IF
Hindsholm HF 2
Tommerup HK 3
DHG Odense
DHG Odense
IF stjernen, Odense
Bøgebjerg IF 2
DHG Odense 2
Faaborg ØH 2
STIF Salbrovad
TPI-Odense
Stige Håndboldklub
STIF Salbrovad
Stige Håndboldklub 2
Tømrer- og snedkerfirma

og støt vores hold
Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

Tlf.: 2323 3318

Idrætsliv

6474 1816 - 2091 8816

Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966
www.bendtmadsen.dk

www.royalflyt.dk
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Ebberup Idrætsforening

EIF årskalender 2016
Hvert år afholder afdelingerne i Ebberup Idrætsforening
en række arrangementer og events.
Herunder kan du se dette års største arrangementer og events.
Læs mere om disse og øvrige arrangementer, på afdelingers hjemmeside.

Arrangementer/Events

Hovedbestyrelse
Formand

: Annette Søby Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

Hovedkassér

: Lene Bay

2779 1683

kasse@ebberup-if.dk

Sekretær

: Morten Augustsen

2425 0172

web@ebberup-if.dk

Suppleant

: Uffe Pedersen

2237 9007

uffe30@live.dk

2251 4503

fodbold@ebberup-if.dk

4095 2964

handbold@ebberup-if.dk

6174 2157

gymnastik@ebberup-if.dk

: Kurt Clausen

2078 9522

petanque@ebberup-if.dk

: Jacob Medici

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

: Gitte Christensen

2498 1000

lob@ebberup-if.dk

: Jytte Nielsen

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

: Ole Andersen

2538 7825

eif.forening@gmail.com

: Morten Augustsen

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

EIF Fodbold

31. januar

Fastelavnsfest

Løb

6. februar

Vinterfest

Støtteforeningen

26. februar

Generalforsamling

Alle afdelinger

Formand

5.-6. marts

Ebberup Loppemarked

Fodbold

EIF Gymnastik

12. marts

Forårsopvisning

Gymnastik

17.-19. juni

EIF IdrætsWeekend

Alle afdelinger

Formand

4.-6. august

SportsUge

Støtteforeningen

EIF Fitness

1.-2. oktober

Ebberup Loppemarked

Fodbold

19. november

Go’nat Idræt

Alle afdelinger

www.ebberup-if.dk

Formand

: Tina Holt

EIF Håndbold

Formand

: Carina Johansen

: Dorte Jensen

EIF Petanque

Formand

EIF Løb
Formand

EIF Senior
Ansvarlig

Støt EIF når du handler med dit dankort

Støtteforening

Tilmeld dit dankort gratis hos Klubliv Danmark
og angiv at det er EIF du gerne vil støtte
- det er GRATIS og UDEN forpligtelser.

Idrætsliv

Modellen er udviklet af DGI i samarbejde med Nets,
når du bruger dit Dankort i butikker der er med i
ordningen - støtter du automatisk EIF.
Læs mere og tilmeld dig på www.ebberup-if.dk

Idrætsliv
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Formand

Redaktør

Hjemmeside
web@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk
www.ebberup-if.dk
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Idrætsliv
udkommer næste gang

23. april 2016

Ebberup Hallernes Cafeteria
Hold din fest, arrangement, møde eller event
i Ebberup Hallerne
Barnedåb - Fødselsdag - Jubilæum - Fest
Vælg om det skal 2 eller 3 retter, buffet
fra vores Fest menukort eller Ta’Selv menu.
Kombinér dit arrangement med aktiviteter i hallen.
Vi leverer også mad ud af huset.

Dagens ret
Mandag - torsdag

Kun 55,- kr.
Børn 35,- kr.

Læs mere om dine mange muligheder
for at holde fest i Ebberup hallerne
og se vores menukort samt dagens ret på

www.ebberuphallerne.dk

Skolevej 7 | 5631 Ebberup | 2374 2878 | mad@ebberuphallerne.dk

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv udgives og omdeles i Ebberup af EIF i januar,
maj, juni, august, september, december.
Du kan læse web udgave og tilmelde mail version på: il.ebberup-if.dk
Deadline for indlevering af indlæg og billeder til næste udgivelse er:

9. april 2016
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

