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Ferietiden er ved at være ovre

Indspark

Afdelingerne er klar til den nye sæson
med hold, trænere og instruktører.

Anerkend også din formand
Hvornår har du sidst sagt eller anerkendt din formands arbejde for din
idrætsafdeling. Vi skal alle huske at anerkende og sige tak til hinanden,
uanset hvilken rolle vi har i vores forening, for det samlede store stykke
arbejde alle aktive i afdelinger bidrager med, så vi alle har muligheden for
at dyrke idræt, samvær og fællesskab i vores alles forening.
Og fokusere mindre, som vi alle desværre ofte har en tendens til, på de
negative ting man ikke mener der bliver gjort rigtigt eller slet ikke bliver
gjort – dette gælder både aktive i EIF og passive medskuere.
Så længe alle husker på, at vores frivillige arbejde har det ene formål,
at skabe rammer og muligheder for alle - til at kunne dyrke deres idræt,
uden at have egne personlige interesser eller økonomiske interesser i vores
arbejde med at skabe et EIF – med plads til alle.
Vi er alle frivillige og gør det så godt vi nu kan, ud fra egne evner, kompetencer og ikke mindst tiden den enkelte har til rådighed efter arbejde,
familie og andre interesser.
Hermed tak til alle afdelingers formænd, for deres kæmpe arbejde med at
drive, udvikle og planlægge aktiviteter af både sportslig og ikke sportslig
karakter, for alle medlemmer, træner/instruktører, bestyrelser og øvrige
aktive.
Tak for jeres ekstraordinære meget tid til at holde møde, tale i telefon og
maile med leverandører, forbund, medlemmer, instruktører, bestyrelser og
andre der gerne vil svar eller afklaringer på forskellige problematikker.
Her også en speciel tak til vores hovedformand, der gør ufattelig meget for
at holde trådene sammen i hele EIF. For at være den diplomatiske bisidder
og mægler internt i de forskellige afdelinger, når der er
brug for dette. For at være organisator og primus motor,
på en række aktiviteter på tværs af afdelingerne, og helt
upartisk løfte opgaverne og løse eventuelle udfordringer.
Dette er på ingen måde altid en nem opgave.
Vi er alle fælles om den, for Ebberup, vigtige opgave at
bidrage konstruktivt til, at kunne bevare en så alsidig en
Morten Augustsen
forening der giver alle en mulighed for at dyrke deres
Redaktør
idræt i nærmiljøet.
redaktion@ebberup-if.dk
Idrætsliv
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Jeg håber at alle har haft en dejlig afslappende sommerferie, hvor der er
ladet op til skole, arbejde og nye udfordringer.

I skal jo alle til at finde ud af hvilke sportsgrene i skal dyrke her i efteråret.
Der er nu en masse spændende bud på at blive rørt og få hygget sig hen
over efterår og vinter.
Der knokles i afdelingerne med planlægning af diverse gode aktiviteter,
så er bare op til jer, at komme og deltage og få en masse god motion og
oplevelser.
Der står engagerede og dygtige trænere og instruktører klar til at tage imod
jer.

Alm. bilsyn

For din skyld, og for et syns skyld

XA395,14 kr.
852
Book din tid på

www.assensbilsyn.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

Et mindeord
Som de fleste af jer jo nok ved, er det sådan at Jørgen Stentoft Olesen
desværre døde 12. juli 2016.
Det er ikke til at forstå, når en aktiv, glad og hjælpsom mand pludselig går
bort.
Vi er mange som føler med Ellis og
familien, det er uforståeligt og meget
trist.
Jørgen var ud over et fantastisk familie
menneske også en meget god ven og en
af de helt store ildsjæle i EIF.

Ildsjælene i EIF
Hvor er vi bare heldige i EIF, der er virkelig mange ildsjæle som vil hjælpe
og være en del af fællesskabet. Det er ikke alle steder der er så mange
fantastiske mennesker og i kan ikke få ros og skulderklap nok.
Her tænker jeg på alle hjælpere, nu hvor vi igen har været på Strøjer
Samlingen for at arbejde. Her stiller igen vores gode ildsjæle op.
Nogen har været afsted flere gange og der er en velvilje og hjælpsomhed
hver gang jeg beder om hjælp.
Det er bare så positivt og godt og jeg ved at det ud over en god indsats
også har været hyggeligt at være sammen om.
På Strøjer Samlingen er de meget tilfredse med indsatsen, så kæmpestort
skulderklap til alle jer som hjælper til. Det er guld værd.

Jørgen har altid været der, klar til
at gøre en indsats og kæmpe for
sammenhold og idræt i EIF.
Lige til det sidste var han der bare altid.
Sagde aldrig nej til at hjælpe uanset
hvem der spurgte.
Jørgen blev bisat 21. juli, hvor mange
som holdt af ham sagde farvel.
Fra EIF stillede Uffe med fanen og viste hermed Jørgen den sidste ære fra
EIF.
Det var med til at sige et smukt farvel og tak for din måde at være på til
Jørgen.

Når vi taler om ildsjæle som er uundværlige vil jeg også
lige her sige tak til Uffe, han stiller op for at bære fanen,
når det er festligt og sjovt til f.eks gymnastikopvisningen.

Nye biler - Brugte biler - Værksted
Ebberupvej 13
5631 Ebberup
Tlf. 64 74 17 90
auto-huset@email.dk
www.autohuset-ebberup.dk
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Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Brug dit kort
og støt EIF

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.
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Men Uffe er også altid klar til at stå vagt med fanen i de
mere triste men højtidelige situationer i kirken.
Og det betyder rigtig meget for de efterladte.
www.ebberup-if.dk
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Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Hit Fit dance, Pilates
og alt det andet der gør godt

Fitness

Igang igen efter sommeren

Fitness
Familie-dag

Sommeren er stadig over os, men træningen fortsætter ufortrødent i
Fitness. Der er skruet lidt ned for blusset på holdtræningen, men fra
omkring 1. september, forventer vi igen, at være i gear på både spinning
-og jumpingholdene.

i september 2016

Husk, at vi også starter op med Pilates i vores nye rum, som snart står klar.
Holdplanen vil blive opdateret på Klubmodul, når den er på plads.
Vi forventer også, at kunne starte op med Hit Fit Dance igen til efteråret dette vil også fremgå af Klubmodul og Facebook, når det bliver aktuelt.

Æret været Jørgens minde
Sommeren har desværre også budt på en trist begivenhed, nemlig Jørgen
Stentofts pludselige død.
Jørgen var en fantastisk mand, som vi alle kommer til at savne. Han
har altid været klar til at hjælpe, når der var brug for det, og det er ikke
småting, han har repareret igennem tiden.
Han faldt om med hjertestop en tirsdag formiddag efter spinning, og trods
hurtig og effektiv hjælp, stod hans liv desværre ikke til at redde.

Vi forventer igen i år, at mødes i starten af september til en Familie-dag,
som vi gjorde det sidste år ved fodboldgolf. Der vil blive hængt sedler op
til tilmelding i centeret, og mere info her omkring også på Facebook og
Klubmodul.

Jørgens bisættelse var med deltagelse af flere “fitnisser”,
og EIF-fanen blafrede smukt og flot, da han kørte afsted
på sin sidste tur.
Herfra sendes der alt det bedste til Jørgens efterladte og
selvfølgelig i særdeleshed til Ellis i denne hårde tid.
Han vil altid mangle!
Jacob Medici

Æret været Jørgens minde.

alle ugens dage

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank

XL menu til 4 personer

319.-

* 1.400 gr. ben
* 800 gr. hotwings

Det er gratis, og du behøver ikke
være kunde for at få det. Ring til os
på tlf. 63 71 50 50 og aftal et møde.

* 4 x salat m/dressing

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

Idrætsliv

EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk
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www.ebberup-if.dk
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Senior

Indendørssæson 2016/2017
Opstartstur
og aktiviteter for alle

Årets senior hyggetur
Traditionen tro tager vi på tur

Indendørs sæson starter som altid med en opstartstur, denne gang med
”Rundvisning i Assens Miniby” - Onsdag den 14. september med afgang
fra Ebberup Hallerne kl. 13.30.Derefter er der kaffe på Marcussens Hotel.
Til sidst kører vi hjem og spiser i Cafeteriet ca. kl. 18.00

med Minigolf & Fodboldgolf.

Onsdag den 10. august
kl. 10.00
Der er afgang kl. 9.30,
fra Ebberup Hallerne.
Husk at medbringe madpakken!

Alt dette for KUN 125,00 kr. for medlemmer af EIF Senior, påhæng må
gerne deltage men må betale 200,00 kr.
Tilmelding senest den 5. september til:
Carsten på 2225 8468

Jytte på 2496 9511

Onsdag 21. september

GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Starter indendørs aktiviteterne i Ebberup Hallerne.
kl. 14.00
kl. 14.30 - 16.00
Kl. 14.45 - 15.45

Kaffebord & sang
Badminton
Gymnastik & Bob

Alle løsninger med tryk på

i Cafeteriet
i Hal 1
i Hal 2

Kom og vær med - alle kan deltage.
Vi ses!

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Assens ABC By

Mangler vi dig?

2323 9022

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger

Virksomheder - Butikker - Turisme

www.assensabcby.dk

Idrætsliv
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Petanque

Lidt nyt
fra Petanque afdelingen
Vi har afholdt vores årlige Sommerstævne, der deltog 20 doubler fra 8
klubber, alle fra Fyn.

Skal vi rydde dit fortov for sne?
Skal vi udrydde
dine muldvarper og mosegrise?

Resultater
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Inga & Ole Sumo Klausen - fra R/K Petanque
Mulle & Billal - fra Kliken
Thom Christensen & Peter Mikkelsen, fra O.P.K.

www.msbrolaegning.dk

Bedste Ebberup hold blev Kirsten og Kaj på en Syvende
plads - flot i det skrappe selskab, med flere Lissens
Spillere.
Vores næste stævne bliver vores Aften stævne den 23.
september 2016.

Kurt Clausen
EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

. info@msbrolaegning.dk

. Kloakarbejde
. Brolægning
. Jordarbejde
. Virksomhedsservice

Aut. kloakmester
Morten Smidt

Gåsemosen 7 . 5683 Haarby . tlf.: 2199 9183
Idrætsliv

10

www.ebberup-if.dk

11

Sæson start med trænere er lige om hjørnet
og der er også et hold til dig

Løb

Efterårs løb

Vi starter efterårs sæsonen, efter sommeren, foran Ebberup Hallerne den
16. august kl. 18.30

Der er altid plads til både dem der aldrig har løbet fast hver uge, men gerne
vil have motion og gode råd til motiverende og givende løbrutiner.
Den almindelige løber eller motionist, der gerne vil en fast gruppe at løbe
med en eller to gange om ugen, samt den mere rutinerede løber der gerne
vil oparbejde sin løbslængde, hastighed og udholdenhed.
EIF Løb har hold til alle - og du bestemmer selv fra gang til gang, hvilket
hold du vil løbe med på.
• Et begynderhold, der veksles mellem løb og gang
• Et hold, som løber 5 km
• Et hold, som løber 8 - 10 km
• Et hold, som løber 10 km eller længere
Fælles for alle hold er, at det skal være sjovt at løbe.

Majbritt Joan Pedersen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

Træningstider

‘El med sikkerhed’
Tirsdag

18.30

med træner

Mobil 3054 6213

Torsdag

18.00

uden træner

jan@janselteknik.dk

Søndag

10.00

uden træner

www.janselteknik.dk

Tømrer- og snedkerfirma

Privat & Erhverv
Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

www.fl-rene.dk

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

6474 2240 | info@fl-rene.dk
Idrætsliv

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere
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• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk
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Ebberup

Borgerforeningen
Få det nu ordentlig fejret - med en Flag Allé
• til Fødselsdag

• til Barnedåb

• til Bryllup

• til Events

• til Jubilæum

• eller..

- for alle der elsker sport
Bliv medlem af Club Sportigan - optjent point, få fordele og støt EIF
Du får 1 point til Club Sportigans pointshop, hver gang du køber for 10 kr.
Du støtter også EIF med 1 point, hver gang du køber for 10 kr.
Du får særlige medlemsrabatter, masser af VIP kampagner og fordele.
Du kan veksle Club Sportigan point til præmiebeviser i vores pointshop.
Få sat Flag Allé op på Ebberupvej og/eller Skolevej, enten som privat eller
som virksomhed, 500 kr. pr. dag.

Du kan få mail med tilbud, tips, konkurrencer og invitationer til lokale events.
Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

Flag Allé skal bestilles senest
14 dage før dagen.
Kontakt Svend Erik Haugaard
på telefon 2765 4631

Tlf.: 2323 3318

eller mail: hojtoften29@yahoo.dk

www.royalflyt.dk

Mulighederne er mange og

CYKLER TIL DIG,
DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL
Rentefri delbetaling
14 dages tilfredshedsgaranti
Fri lånecykel
Livstidsservice

Idrætsliv
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Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.
Vagtelvænget 1 - 5610 Assens
Tlf.: 6471 4510 - www.fribikeshop.dk

www.ebberup-if.dk

15

Kontingent under lup
Man hører ofte en mening om at kontingentet er for højt i de forskellige
afdelinger, men faktum er at kontingentet i EIF ligger i den lave ende,
sammenlignet med stort set hele Fyn – og specielt de store byer.
Udgiftsmæssigt er den eneste post der adskiller idrætsforening i mindre
byer fra store byer, er hallejen. Denne er typisk er højere i de større byer,
pga. højere grundpriser.
Alle andre udgifter til trænere, tøj, materiel osv. er stort set det samme
over hele landet. Set i dette lys er kontingenterne i mindre byer, herunder
Ebberup, faktisk meget lavt og ligger gennemsnitlig mellem 150 - 300 kr.
under, lignende hold i større byer.
En forening har indtægtsmæssigt fire ben til at få økonomien til at løbe
rundt. Kontingent, Kommunalt tilskud, Sponsorer og Events.
Hvor kontingenter har det med at stå i stampe i flere år, er det noget
modsat de faste udgifter der typisk følger den almindelige prisudvikling
– dette gælder f.eks. halleje, kamptøj og materiel. Hvilket betyder at når
et kontingent er uforandret igennem f.eks. 5 år, er udgifterne steget med
10-15% ved det 5. år.
Det er selvsagt derfor gribende nødvendigt at alle der deltager på hold,
tilmelder sig og betaler kontingent og gør dette senest 3. gang de deltager
på holdet. Dette også med hensyn til det kommunale tilskud for unge under
25 år, da det er medlemslisterne i klubsystemet, der afgøre hvor meget
tilskud den enkelte forening modtager.
Det kommunale tilskud til unge under 25 år, fastsættes hvert år og ligger
typisk imellem 170 – 190 kr. pr. tilmeldt medlem pr. hold.
Med en støt medlemsnedgang i stort set alle afdelinger, er de to ben i det
økonomiske grundlag for foreningerne kraftigt udfordret – kontingent og det
kommunale tilskud.

Vi støtter lokalsporten

Det kræver et stort arbejde og tid, at nå ud til og finde sponsorer, både til
f.eks. kamptøj og almindelig støtte til det enkelte hold eller forening, og
kræver en hvis portion tålmodighed og overskud, typisk fra en eller flere
medlemmer af bestyrelsen. Dette selvom virksomhederne kan trække
relativt store beløb fra i skat fra sponsorater eller støtte til foreninger.
Et andet vigtig, og stadigvæk mere og mere nødvendigt, økonomiske
grundlag er planlægning og afholdelse af arrangementer og events.
Overskuddet fra disse arrangementer er ofte helt afgørende for, at blot den
almindelige drift af foreningen kan opretholdes, dette igen uden erstatning
og anskaffelse af større materiel eller reparation.
Hvad de fleste ikke tænker på eller er vidende om, er hvilke faste udgifter
der er i at drive en idrætsforening.
Herunder er to eksempler, 1 ungdoms sæson, på hvor meget det koster
at drive et hold. I eksemplerne er ikke medtaget; omkostninger til bestyrelsesarbejde, forbundskontingent, turneringstilmeldinger samt evt. bøder,
udvikling/kurser af hold og instruktører, indkøb af større materiel samt
fællesarrangementer for alle hold i foreningen.
Håndbold hold
Træning 1 time, 2 gange ugentligt,
fra september – marts.
		
Antal
Pris Samlet
Kontingent
12
600
7200
Tilskud
12
180
2160
Halleje
70
62
4340
Lønninger
2
1500
3000
Spillerdragt
12
290
3480
Dommer
7
200
1400
Total			
- 2860

Gymnastik hold
Træning 1½ time, 1 gang ugentligt
fra september – marts.
		
Antal
Pris Samlet
Kontingent
10
600
6000
Tilskud
10
180
1800
Halleje
45
62
2790
Lønninger
2 1500
3000
Vedligehold
1 1000
1000
Total			
+ 1010
/MKA

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466
Idrætsliv
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ved Gymnastik afdelingen
til Idrætsweekend 2016

Gymnastik

Aktiviteter

I Idrætsweekenden havde vi i gymnastikafdelingen den fornøjelse at stå for
Slush Ice Disktoteket om fredagen.
DJ Roki stod for musikken og små konkurrencer og 110 børn gav den gas i
hal 2.

Sæsonstart 2016/2017
Snart starter sæson 2016/2017 op, og her er der mange velkendte
ansigter blandt instruktørerne, men vi er også glade for at kunne byde nye
instruktører velkommen.

Lørdag var der mulighed for at prøve morgenyoga og spring træning, dejligt
at se de friske fremmødte.
Det meste af dagen var der mulighed for at lave snobrød og blive
ansigtsmalet.
Om eftermiddagen var der opvisning ved sommergymnastikholdene og
seniorpiger samt gæsteholdet Team Tumbling Fyn.
Rigtig flot opvisning af holdene på uvant grønt underlag og dejligt at se så
mange tilskuere.
Der er mange hold at vælge imellem, så der er god muligheder for
gymnaster i alle aldre, både piger og drenge, med lyst til spring eller rytme,
spring/rytme eller motions gymnastik.
Se programmet på næste side og læs mere om holdene
på vores hjemmeside, hvor der er holdbeskrivelser under
de enkelte hold.

gymnastik.ebberup-if.dk
Vi glæder os meget til at byde både gamle og nye
gymnaster velkommen.

Helle Augustsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

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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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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Gymnastik hold 16/17
Forældre/Barn
Mandag
16.00 - 17.00
Fuld Gas/Puslinge
Tirsdag
16.30 - 17.30
Spring/Rytme
Onsdag
16.00 - 17.15
Forbudt For Piger
Mandag
17.00 - 18.30
Mini Rytme
Torsdag
16.15 - 17.15
Spring/Rytme
Onsdag
17.15 - 18.45
Rytme Piger
Tirsdag
17.30 - 19.00
Spring		
Mandag
18.30 - 20.00
RSG Opvisningsholdet
Tirsdag
18.00 - 19.30
Torsdag
17.30 - 19.00
Rytmepiger
Torsdag
17.15 - 18.45
Seniorspring
Mandag
20.00 - 21.30
Evigt Unge Damer
Torsdag
19.00 - 21.00
Herreholdet
Tirsdag
20.00 - 21.30
Damemotion - med yoga
Onsdag
18.45 - 20.15

Piger & Drenge

1 - 3 år

Piger & Drenge

3 - 6 år

Piger

0. - 2. kl.

Drenge

0. - 3. kl.

Piger

0. - 3. kl.

Piger

3. kl.+

Piger

4. - 6. kl.

Piger & Drenge

4. - 7. kl.

Piger

6. - 7. kl.

Piger

7. kl.+

Piger & Drenge

8. kl.+

Damer

18 år+

Herre

18 år+

Damer

18 år+

Support

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.

Tilmeld dig nu - det er nemt!
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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Håndbold

Velkommen til ny sæson
Træn med og se om håndbold
også er noget for dig.

Træningstider og hold 16/17
U3 til U5
Torsdag

(2011, 2012 og 2013)
kl. 16.00 - 16.45
opstart: 7. september

U6 til U8
Onsdag

(2008, 2009 og 2010)
kl. 16.00 - 17.00
opstart: 6. september

Husk at der er senere opstart for U3 - U5 og U6 - U8
holdene, der først starter den 6. og 7. september.

U10 piger
Mandag

(2006 og 2007)
kl. 16.00 - 17.15

Onsdag

kl. 17.00 - 18.15

Kom og træn med, der er et hold for alle, og se om du
også er til håndbold, gode venner og super oplevelser.

U10 drenge
Mandag

(2006 og 2007)
kl. 16.00 - 17.15

Torsdag

kl. 16.45 - 18.00

U12 piger
Mandag

(2004 og 2005)
kl. 17.15 - 18.30

Onsdag

kl. 17.00 - 18.15

U12 drenge
Mandag

(2004 og 2005)
kl. 18.30 - 19.45

Torsdag

kl. 16.45 - 18.00

U14 piger
Mandag

(2002 og 2003)
kl. 19.45 - 21.00

Onsdag

kl. 18.15 - 19.30

Damer
Onsdag

kl. 19.30 - 21.00

Herre
Onsdag

kl. 21.00 - 22.30

Så slår vi snart dørene op for en ny sæson, hvor vi byder alle velkommen
tilbage efter en velfortjent sommerferie.
Håndbold har efterårs opstart fra den 15. august.

Trille Trolle træning
Torsdag, 16.00 - 16.45

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

Første gang
7. septemb
er

Vi møder børnene på deres motoriske udviklingstrin og laver
masser af aktiviteter som stimulerer og udfordrer dem motorisk.
Så forbered dig på et sjovt trolde-univers, som både børn og
voksne kan leve sig ind i og få sjove oplevelser og god træning.

Sponsor
Elmelund Auto

Læs mere om holdene, trænerne og tilmeld dig på

Trille Trolle spørgsmål til: Malene Medici på 2420 8194

Udvikling & Regnskabsassistance
for foreninger & mindre virksomheder

handbold.ebberup-if.dk

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

Ravnekærvej 37 | 5631 Ebberup | 6137 1849 | cckonsulent@gmail.com | www.cckonsulent.dk

Idrætsliv
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Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
www.ebberup-if.dk
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..med mere

Sæson & holdstart
EIF Fodbold
U10 - U11 drenge
Onsdag den 10. august
kl. 16.30
på boldbanerne ved Ebberup Hallerne
Læs mere og tilmeld dig på vores hjemmeside
fodbold.ebberup-if.dk

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

Bodrive Køreskole
v/ Bo G. Jørgensen

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
Idrætsliv
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk
www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk

Vi kører også for dig

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

2813 9401

gymnastik@ebberup-if.dk

: Kurt Clausen

2078 9522

petanque@ebberup-if.dk

: Jacob Medici

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

: Majbritt Joan Pedersen

2513 7809

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

5.-6. marts

Ebberup Loppemarked

Fodbold

12. marts

Forårsopvisning

Gymnastik

Formand

17.-18. juni

EIF IdrætsWeekend

Alle afdelinger

EIF Petanque

4.-6. august

SportsUge

Støtteforeningen

1.-2. oktober

Ebberup Loppemarked

Fodbold

19. november

Go’nat Idræt

Alle afdelinger

26.-27. november

Jule bazar

Håndbold

www.ebberup-if.dk
Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Formand

: Tina Holt

EIF Håndbold
Formand

: Carina Johansen

EIF Gymnastik

Formand

: Helle Augustsen

EIF Fitness
Formand

EIF Løb
Formand

EIF Senior
Ansvarlig

Støtteforening
Formand

Idrætsliv
Redaktør

Din dinner Transportable

70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn
Idrætsliv

7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk
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Hjemmeside
web@ebberup-if.dk

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

17. september 2016

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

Vi har den gode mad og festlokalet
Det eneste du skal sørge for er at invitere dine gæster

Dagens ret

55,0

0 kr

Mandag - torsdag

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk

fra
350 kr
pr. kuvert

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

4. september 2016
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

