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Indspark

Tiden efter den gode julemad
Du kan stadigvæk prøve 3 gange,
inden du tilmelder dig en idræt.

Velkommen til Idrætsliv 2017
EIF vil gerne takke både nye og gamle annoncører, der gør at der også i
2017 kan udgives Idrætsliv til gavn og glæde for læserne.

Jeg håber at i alle er kommet godt gennem jul og nytår. Det kan godt være
en hård tid, hvor man er tvunget til at spise alt for meget god mad som
samtidig skal skylles ned.

Igen i 2017 er Ebberup Idrætsforening, den primære leverandør af idræts
aktiviteter samt kulturelle arrangementer i Ebberup og omegn.
Afdelinger i EIF tilbyder stadigvæk en bred vifte af idræts aktiviteter som
Løb, Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Petanque, Badminton, Fitness og Bob.

Så selvfølgelig er I da i fuld gang med, at bruge alle de fantastiske
muligheder for at blive rørt ved at dyrke sport i EIF.
Og er der nogen enkelte som ikke er kommet i sving endnu, ja så er det
bare om at møde op og komme i gang - det er aldrig for sent.

Der arrangeres også i 2017 en række arrangementer såsom Fastelavn,
IdrætsWeekend, Loppemarked, Go’Nat Idræt og som noget nyt i 2017:
Slush Ice Diskotek - første gang den 17. marts.

Årligt engagement
Engagement bør ikke kun være hvert 4. år ved budgetforhandling, når man
har valgt at bosætte sig i et område der er tæt på meget, men alligevel
med frisk luft, natur, plads, fornuftige boligpriser og med pasnings-, idrætsog uddannelsesmuligheder.

...med plads til alle

Hvis bare lidt flere afsatte de 2-3 timer et par gange om året, når der er
brug for hjælp i EIF til bl.a. arrangementer, ville dette dels lette byrden i de
forskellige afdelingers bestyrelser og dels være med til at bevare og udvikle
det lokale samfund i Ebberup og omegn, til gavn for alle - uanset alder.
Vi er også selv ansvarlige og medvirkende til, hvordan fremtiden skal være
for vores by.

Klik & følg

Det er jo stadig sådan at man kan prøve en sportsgren af, et par gange,
inden man skal tilmelde sig og betale for det.

Planlægningen af en ny hjemmeside er i gang, med
design, funktionalitet og grafisk materiale.
På den nye hjemmeside er der lagt vægt på funktionalitet,
overskuelighed og optimal visning på alle enheder.

Bodrive Køreskole
v/ Bo G. Jørgensen

Den næste fase, med opsætning af hjemmesiden samt at
lave indhold på siderne, sker efter Generalforsamlingen.
Morten Augustsen

Det forventes at hjemmesiden er klar til juli 2017.
Idrætsliv
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk

Så jeg håber at der er nogen med et nytårsforsæt om at komme i gang
med noget bevægelse, gemt godt væk, der har lyst til at komme og være
med.

Ny hjemmeside under forberedelse

Generalforsamling 2017
Fredag den 24. februar, kl. 17.00
i Ebberup Hallerne

Med engagement kommer man langt
Alle er jo mere end velkommen til at deltage og hvis engagementet med, at
dyrke sport er lige så stort, som det har været med at støtte op om ”bevar
overbygningen på Ebberup Skole”, ja så kan vi da se frem til at udvide i
hallen for at få plads til alle I dejlige mennesker.
Jeg vil endnu en gang sige ”godt kæmpet” af alle som har gjort noget for
denne gode sag.
Hold op hvor bliver man da bare stolt over at være en del af sådan et
samfund.
Det er bare så stærkt og smukt.
Det har været fantastisk at høre Ebberup Sangen til møderne, hvor
opbakningen var enorm.
Kæmpe skulderklap til både jer der har kæmpet med møde efter møde,
samtale efter samtale og en enorm masse høringssvar, men også til alle
andre som har mødt op og støttet den gode sag.

Udvikling & Regnskabsassistance
for foreninger & mindre virksomheder

v/Charlotte Christiansen

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

Ravnekærvej 37 | 5631 Ebberup | 6137 1849 | cckonsulent@gmail.com | www.cckonsulent.dk
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Vi nærmer os Generalforsamlingen i Ebberup Idrætsforening. Den løber af
stablen 24. februar 2017, kl. 17.00 i Ebberup Hallen. Og jeg er ret sikker på
at der er ledige pladser, hvis nogen af jer skulle have lyst til at være med.
Jeg håber at i vil overveje om det kunne være spændende at deltage i EIF
med noget bestyrelsesarbejde. Der er altid brug for hænder og hjerner der
vil være med.
Går du og tænker på en afdeling, hvor du kunne tænke dig at hjælpe til, er
du altid velkommen til at kontakte en af os som sidder i
bestyrelse nu.
Vi vil rigtig gerne fortælle om arbejdet.
Det er jo sådan, at ud over at man gør en god indsats for
”Danmarks bedste Idrætsforening” får man faktisk også
en masse hygge, gode grin og sociale relationer ud af det.
Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Så kom og vær med.

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
www.ebberup-if.dk
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Den nye trappemaskine er på.. trapperne
og et nyt ungdomshold træner på livet løs.

Fitness

“Vi går af trapper, af stiger..”

EIF Fitness er nu kommet godt i gang med det nye år, og mange nye
medlemmer er kommet til, men der er også plads til dig.
Vi har så mange hold i Spinning som aldrig før, og tit med helt fyldte hold,
også Jumping, Hit Fit og Pilates kører der ud af.

Nyt ungdomshold
Det er lykkes at få et godt ungdomshold op og kører igen. Dette takket
være vores dygtige instruktører, med Annemette i fronten.
Går du og har lyst, er der også mulighed for at blive en
del af deres super hyggelige energi spark.

Nye Fitness instruktører

Trappemaskine på vej

Der er også kommet to nye fitness instruktører til, så
velkommen til Jørgen Dam, og Jesper Hansen.

EIF Fitness har netop købt en
trappemaskine, som vi forventer i
huset i uge 5-6.

Og stort tillykke med DGI kurset som Fitness instruktører.

Så må vi prøve kræfter af med den
også.

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Åbningstider
Mandag

Lukket

Tirsdag

9-17

Vi støtter lokalsporten

9-17

Dame & Herreklip
Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466
Idrætsliv

Nye biler - Brugte biler - Værksted

Onsdag

6

Torsdag

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

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

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

åben efter aftale
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Brug dit kort
og støt EIF

Petanque

Indendørs Mesterskaber
Årets indendørs mester i Petanque skal findes
- en hyggelig dag med morgenmad og frokost

Vi er godt igang med vores indendørs spil. EIF Petanque afholder Indendørs
mesterskaber med morgenkaffe og rundstykke kl. 09.00 og med spil start
kl. 09.30.
Søndag den 19. marts
Der spilles double med skiftende makker med 3 kampe før frokost. Efter
frokost spiller vi de sidste 2 kampe, hvorefter der er præmie overrækkelse
og kåring af årets Indendørs Mester.

- 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.
Du kan få mail med tilbud, tips, konkurrencer og invitationer til lokale events.

Pris for hele dagen

Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

100,00 kr.
inkl. morgenmad og 3 håndmader til frokost.
Husk at skrive jer på tilmeldingslisten til årets Indendørs
Mesterskaber.
Listen ligger på dommerbordet hver mandag - hvor vi
spiller fra kl. 10.00 - 12.00.

Kurt Clausen
EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

Mulighederne er mange og
Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank
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.

Idrætsliv
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Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.

www.ebberup-if.dk

9

Vinter Cup etape i Ebberup

Så starter EIF Løb op igen
med friske og topmotiverede trænere

Løb

Forårs sæson start

EIF Løb starter ny sæson op, med start foran Ebberup Hallerne.

EIF Løb afholder en etape af Vinter Cup, søndag den 19. marts, kl. 10.00
med start foran hallen.
Alle er velkomne – der er tilmelding på dagen.

Tirsdag den 7. marts, kl. 18.30
Mød op om du er nybegynder eller i topform – den bedste motivation til at
starte løb og holde fast – er at løbe med andre.

Vi planlægger forårssæson hvor vi har fællestræninger, konditionstest med
Cooper-test, o.lign.
Vi deltager bl.a. i løb som Eventyrløbet, hvor vi hygger os med fællesspisning efter løbet. I 2017 har Eventyrløbet desuden 40 års fødselsdag, med
diverse ekstra tiltag.
Pulsstafet, et pulsløb ved Arena Assens arrangeret af Assens Kommune.
Ud over træning om tirsdagen med trænere, så er der mulighed for at løbe
sammen med andre torsdag og søndag, hvor I selv aftaler distancer og
hastighed.
Nærmere information omkring hold og træning, vil komme på vores
hjemmeside inden sæson start.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen

15.208 kr.

Tak fordi du støtter
Ebberup IF
Med et OK Benzinkort kan du støtte Ebberup IF, hver
gang du tanker. Se mere på ok.dk/lokalsporten

6474 1816 - 2091 8816
Idrætsliv
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2017

Fastelavn

Søndag 19. februar kl. 15.00 - 17.00
i Ebberup Hallerne

Børnene starter med at slå katten af de fint pyntede tønder.
Vi glæder os til at nyde de fine udklædninger, når der slås katten af tønden
og vi får kronet en kattekonge og kattedronning.
Bagefter er der juice & fastelavnsbolle og kaffe/the & fastelavnsbolle til de voksne.

Entré betales ved indgangen
Af hensyn til planlægningen, vil det være en stor hjælp med
forhåndstilmelding inden 15/2 med Navn, antal børn & voksne til
Majbritt Pedersen: lob@ebberup-if.dk eller på sms 2513 7809

Børn

40,- kr.
Voksen

25,- kr.

Stort tak til vores sponsorer

HUSK – vi mødes foran Ebberup Hallerne og løber hver tirsdag kl. 18.30,
også her i vintersæson. Det er uden trænere, distance og hastighed aftales
på dagen.

Idrætsliv

jan@janselteknik.dk

Se vores mange gode tilbud og
Gulpr!s varer i ugens tilbudsavis

www.spar.dk
V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Jans El-Teknik Aps

Mobil 3054 6213

Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

Vestfyns Fodboldgolf
Murermester Hans Pedersen
Ebberup Vognmandsforretning
Murermester Torben Nielsen

‘El med sikkerhed’

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

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

Jans Elteknik
Kim vinduespudser
Vilsmark Autoservice
Autohuset Ebberup

Aut. El-installatør

Mød op til fælles løb, hvis du mangler lidt motivation til at
holde dit løb i gang.
Turen rundt føles meget kortere, når det er i fællesskab
med andre og ofte bliver tempoet lidt højere end hvis
man løber alene.
Vel mødt – vi glæder os til at se dig.

Co Murerne
Salon Petit
Spar Ebberup
Bo Drive

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

www.ebberup-if.dk
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Badminton, Bob, Gymnastik
samt hygge og socialt samvær

Senior

Indendørs sæson er i fuld gang

Kom og vær med - alle kan deltage.
Er du i tvivl om Senior Idræt og vores aktiviteter er noget
for dig, er det muligt at prøve 2 gange gratis.
Kontingent for hele sæsonen, både vinter og sommer
aktiviteter, KUN 250,- kr.

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Vi ses!

Hold din fest i

Indendørs aktiviteter hver onsdag
14.00

Kaffe/kage, socialt samvær og fællessang i cafeteriet

14.30 - 16.00

Badminton med skiftende makkere i Hal 1

14.45 - 15.45

Gymnastik, alle kan være med, man siger selv fra, i Hal 2

14.45 - 15.45

Bobspil i Hal 2

Ebberup Hallerne

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk

70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn
Idrætsliv
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WWW.PERNILLEHEDE.COM
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Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
375 kr
pr. kuvert

En ny afdeling ser dagens lys?
I fodbold og håndbold afdelingerne arbejdes der
på, at lave en sammenlægning af afdelingerne,
så der fremover vil være en samlet boldafdeling i
Ebberup Idrætsforening.
De spæde spadestik er taget op til Generalforsamlingen den 24. februar 2017, hvor vi håber
at vores planer om en ny samlet afdeling vil blive
godkendt og dermed at Fodbold og Håndbold
afdelingerne bliver nedlagt som selvstændige
afdelinger.

?

Det bliver et spændende stykke arbejde, hvor jeg personligt glæder mig
til at komme i gang, og min fornemmelse er at de andre bestyrelses
medlemmer sidder med samme gejst.
Udgangspunktet er at bestyrelserne fra de to afdelinger lægges sammen,
og så arbejder vi videre derfra, hvor målet er en ny og bred boldspildsafdeling.
Vi vil gerne opfordre folk til at komme til Generalforsamlingen den 24.
februar og stille op til en bestyrelsespost, hvis man synes dette projekt
lyder spændende.
Dette er en ny konstellation for os alle, og er der nogle der sidder med
noget erfaring eller viden vi kunne drage nytte af, skal man endelig ikke
holde sig tilbage.
Planerne om sammenlægningen af de to afdelinger sker med baggrund i,
at vi ofte begge steder står i den situation, at vi kæmper om de samme
medlemmer.

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 2015 optjente Ebberup Idrætsforening med sine
supporteres hjælp 17.542,- 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.

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

Idrætsliv
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Hvad skulle den nye afdeling så hedde?
Her har vi et ønske om, at skabe en afdeling hvor det bliver attraktivt, at
spille både fodbold og håndbold. Hvor det ikke skal være sådan, at man
skal vælge om man vil gå til det ene eller det andet.
Samtidig står vi også ofte i situationer, hvor vi slås om de samme kræfter
når vi har brug for hjælpende hænder, og dem ønsker vi også at udligne.
Vores største udfordring lige nu er dog, at finde et passende navn til vores
nye afdeling, og her vil vi gerne bede alle jer Idrætsliv læsere om hjælp.
Derfor laver vi en konkurrence, hvor vi skal have fundet det bedste navn til
vores afdeling.
Den der finder det bedste navn, vil blive belønnet med en præmie sponseret
at Ebberup Idrætsforening.
Alle forslag kan sendes til rebbekkaskøtt@gmail.com eller der kan
deltages i konkurrencen, der startes på Idrætsforeningens Facebook side umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Konkurrencen slutter den 10. marts 2017.
Navnet på afdelingen må ikke indeholde fodbold eller håndbold, da det er
meningen at den nye afdeling skal kunne rumme alle former for boldspil,
foruden fodbold og håndbold.
Derfor skal navnet dels været meget universelt, og dels ikke indeholde
ordet forening, da vi er en afdeling under EIF.
Vi glæder os til at se de mange opfindsomme forslag.

� � � � � � � � � �

På vegne af den nye afdeling
Rebekka Skøtt
Tømrer- og snedkerfirma

Privat & Erhverv
Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

– alle har ret til en god sparekasse...

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

www.fl-rene.dk

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

Idrætsliv

4082 9240 | info@fl-rene.dk
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Individuel rådgivning • Nærværende og lyttende • Sund fornuft
Flemløse Sparekasse

www.ebberup-if.dk

Kirkebjergvej 13

Flemløse 5620 Glamsbjerg

19

Tlf. 6472 1658

www.sparekassen.dk

Kamp om Fynsmesterskabet den 4. februar
og velkommen tilbage til OB70

Fodbold

U13 drenge til Fynsmesterskabet

Så er det ved at være tid til at slutte indendørs sæsonen. Det bliver gjort på
flotteste vis med, at vores U13 drengen i FEH - samarbejdet, tager ud og
spiller om Fynsmesterskab den 4. februar 2017.
I skrivende stund har vi ikke fået spillestedet, men vi ønsker jer stort
tillykke med at være kommet så langt - FLOT.

Ebberup Loppemarked
160 stande fordelt på 2 haller

Lørdag & Søndag

4. - 5. marts 2017
Åbent kl. 10.00 - 16.00

Entré

20,- kr.

Børn u/

12 år
gratis
Arrangør

EIF Fodbold
Få ledige stande, kun 200,- kr pr. stand - ring og bestil på 2615 8600

Læs mere om Loppemarked

loppemarked.ebberup-if.dk

Ebberup Hallerne - Skolevej 7, 5631 Ebberup

Vi har også den store glæde, at byde velkommen tilbage til vore OB70
spillere, som starter op igen i foråret. Det bliver dejligt med noget bold på
stadion igen. Vi håber at mange vil komme og bakke op om holdet. Her
tænkes specielt på tilskuer, det er altid sjovere at spille kampe, hvis der er
nogen der hepper fra sidelinjen - VELKOMMEN TILBAGE.
Sidst men ikke mindst, så er vi kommet til en tid hvor der skal holdes
Generalforsamling, og her skal der vælges ny bestyrelse.
Det er som altid svært at finde nogen der vil overtage disse opgaver, og
derfor er vi nogen (som gerne ser at vi stadig har fodbold i Ebberup) der
tager en tur mere, men der kommer heldigvis også nye kræfter til.
OG MANGE TAK FOR DET
Lørdag 13.00-16.30 & Søndag 11.00-19.00

VOKSNE

BØRN

Børn fra 12 år

119,-

Idrætsliv

Der ud over er der de sidste måneder arbejdet på, at slå håndbold og
fodbold bestyrelserne sammen for, at lette arbejdet for dem der er med.
Det er der heldigvis kommet noget positivt ud af.
Ikke alle detaljer er på plads, men det håber vi at
have helt klar til Generalforsamlingen, så de/den nye
bestyrelse kan starte op og få noget positivt og konstruktivt ud af samarbejdet. Her tænkes både i forhold til
spillere og bestyrelses opgaver.
Til slut er der bare et ønske om godt vejr til vore fodboldkamp på stadion, og god vind i støvlerne til alle jer
spillere.

+1 times bowling

under 12 år

Legeland, Nuggets
Byg-selv-Burger
pommes frites
pommes frites,
& fri softice
fri softice & kaffe
Korsvangcentret . 6471 5707 . www.assensbowling.dk

99,-

20

Loppemarked i
Ebberuphallerne

& LEGELAND

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

efter jul på rytme og spring
med 2. Berns Camp for springerne

Berns Camp 2

Gymnastik

Fuld gas

I gymnastik afdelingen fik vi sluttet 2016 godt af, med diverse hyggelige
juleafslutninger på holdene og nu er vi i kommet godt ind i 2017.
Der er er god aktivitet på de forskellige hold.
Gymnaster og instruktører knokler derudaf, og spring og rytme serier begynder at tage form, nu hvor vi har været i gang i 5 måneder.
Inden vi får set os om, er det tid til forårets gymnastikopvisning.
Vores springgymnaster har igen haft mulighed for at komme på en januar
tur til Bernstorffsminde Efterskole, og teste deres fantastiske faciliteter af.
Det var igen en dejlig dag, både for gymnaster og instruktører, med rig
mulighed for at brænde opsparet juleferie krudt af.

Kila vin

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Franske vine med karakter

Butik - Vin arrangementer
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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Aftal et besøg eller læs mere på
www.kokmedvin.dk
Din dinner Transportable
Ebberupvej 30, 5631 Ebberup | 2248 1051

7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

www.ebberup-if.dk
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Slush Ice
Diskotek

Fredag den 17. marts
kl. 19.00 - 22.00
Bemærk at der er kommet ny dato for Slush Ice Diskotek, der arrangeres af
EIF Gymnastik.
Nemlig den 17. marts - hvor vi håber at se en masse glade unger, som
er parat til at hygge sig med kammeraterne med aktiviteter, diskotek og
konkurrencer.
Sæt kryds i kalenderen og mød op til en super aften.

DJ Roki
Entré

Fredag 17. marts

19.00 - 22
.00

Så er der Party for børnene i 0 - 6 kl. i Ebberup Hallerne med
musik og lysshow fra DJ Roki, dans, hoppepuder, slush ice,
bordfodbold, konkurrencer, slik, bordtennis m.m.

Læs mere om Sluch Ice Diskotek på:

www.diskotek.ebberup-if.dk

i Ebberup Hallerne
sshow
Musik og ly

.
25 kr

Entré betales ved indgangen - indenfor kan der købes
Sluch ice, slik, chips, sodavand og vand til aldeles fair
priser.

0 - 6 kl.

Slush Ice Diskotek

Helle Augustsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Der kan købes slush ice, sodavand, vand, slik og snacks.
Læs mere og se billeder på: diskotek.ebberup-if.dk

Vi kører også for dig

Forårsopvisning 2017
Lørdag 1. april - kl. 13.00
i Ebberup Hallerne
I år giver følgende hold opvisning
FORÆLDRE/BARN
FULD GAS/PUSLINGE
SPRING/RYTME, 0. – 2. KL.
FORBUDT FOR PIGER
SPRING/RYTME, 3. – 5. KL.
JUMPING FITNESS
MINI RYTME

SPRING, 4. -7. KL.
RSG OPVISNINGSHOLD
SENIOR SPRING
EVIGT UNGE DAMER
SENIOR IDRÆT
HIT FIT DANCE

En gymnastik opvisning
du ikke vil gå glip af
Læs mere på opvisning.ebberup-if.dk
Idrætsliv
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Hygge med bold for børnene
og så er træningen også igang igen.

Håndbold

Jule håndbold

Håndbold afdelingen er kommet godt i gang igen efter en velfortjent
juleferie, og det er skønt at se når der er liv i hallen.
I mellem jul og nytår havde Jacob Medici sammen med Bo Hartman,
arrangeret et par timers håndbold hygge for alle ungerne.
Dem der kom og legede med havde nogle sjove timer, hvor der blev spillet
håndbold på kryds af aldre og køn.
Vi har nogle børn og unge der er gode til at være sammen om at spille
håndbold, og det gør ikke så meget om man lille eller stor, dreng eller pige.
Det samme gjorde sig gældende, da vi holdt fælles juleafslutning for ungdomsholdene. Det er en fornøjelse at være med til.
Samtidig har vi nogle trænere der engagere sig i, at få det til at lykkes.

Kommende hjemmekampe
Nedenunder ses EIF Håndbolds kommende hjemmekampe.

26. februar
10.00

U-10 Drenge

Ebberup - TPI-Odense

10.45

U-12 Piger

Ebberup - Korup IF

11.30

U-14 Piger

Ebberup - Korup IF

12.15

Serie 3 Damer

Ebberup - Glamsbjerg HK

10.00

U-10 Drenge

Ebberup - GOG Håndbold

10.45

U-14 Piger

Ebberup - IF stjernen Odense

11.30

Serie 3 Damer

Ebberup - IF stjernen Odense

10:00

U-10 Drenge

Ebberup - Nyborg GIF

10:45

U-12 Piger

Ebberup - STIF Salbrovad

11.30

Serie 3 Damer

Ebberup - Haarby BK Håndbold 4

12. marts

2. april

Vi vil opfordre til at man kommer og hepper, og har en
hyggelig formiddag i hallen.
Vel mødt i Ebberup Hallerne
- til gode kampe og højt humør.
Rebekka Skøtt
EIF Håndbold
handbold@ebberup-if.dk

Bliv annoncør i Idrætsliv
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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Idræts- & kultur foreningsblad i farver
6 årlige udgivelser
Omdeles til over 600 hustande
Tilgængelig i butikker i Assens og Ebberup
Online version på www.ebberup-if.dk
Gratis opsætning af annonce i farver

Annonc
e
fra 750,- r
kr.
pr. år

Tegn en annonce på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172
www.ebberup-if.dk
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Generalforsamling
Fredag 24. februar 2017

..med mere

i Ebberup Hallernes Cafeteria

Ebberup Idrætsforening
kl. 17.00

Ebberup Fitness
kl. 18.30

Generalforsamlingerne indkaldes og afvikles i.ﬂg. foreningernes vedtægter.
Alle er velkommen - dog er der kun stemmeret for foreningernes medlemmer.
www.ebberup-if.dk | eif@ebberup-if.dk | ﬁtness@ebberup-if.dk

Dagsorden
Ebberup Idrætsforening

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Beretninger

			 a. Hovedbestyrelsens formand
			 b. Afdelingsbestyrelsernes formænd
4.

Godkendelse af regnskab

5.

Godkendelse af budget

6.

Forslag til vedtægtsændringer

7.

Eventuelt indkomne forslag

8.

Valg af hovedbestyrelse og suppleant

9.

Valg af afdelingsbestyrelser og suppleanter

10.

Valg af revisor og suppleant

11.

Valg af fanebærere

12.

Eventuelt

Du kan læse mere om årets Generalforsamling på vores hjemmeside, bl.a.
hvem der er på valg i bestyrelserne, referater, vedtægter osv.
Idrætsliv
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Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærker
Service indenfor garanti

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup
www.ebberup-if.dk
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EIF arrangement kalender
Hvert år afholdes forskellige arrangementer og events,
herunder kan du se hvilke og hvornår.

EIF Kalender 2017

Ebberup Idrætsforening
Hovedformand : 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

: Tina Holt

2251 4503

fodbold@ebberup-if.dk

: Jacob Medici

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

2813 9401

gymnastik@ebberup-if.dk

: Rebekka Skøtt

6022 2353

handbold@ebberup-if.dk

: Majbritt Joan Pedersen

2513 7809

lob@ebberup-if.dk

: Kurt Clausen

2078 9522

petanque@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

Vinterfest

Støtte

19. februar

Fastelavnsfest

Løb

24. februar

Generalforsamling

EIF

Formand

Ebberup Loppemarked

Fodbold

EIF Gymnastik

Slush Ice Diskotek

Gymnastik

Forårsopvisning

Gymnastik

16. - 17. juni

EIF IdrætsWeekend

EIF

3. - 5. august

Byfest

Støtte

Formand

Ebberup Loppemarked

Fodbold

EIF Petanque

Go’Nat Idræt

EIF

Jule Bazar

Håndbold

4. februar

4. - 5. marts
17. marts
1. april

30. sep. - 1. okt.
18. november
25. - 26. november

Formand

EIF Fitness

Formand

: Helle Augustsen

EIF Håndbold
Formand

EIF Løb

Formand

EIF Senior
Formand

EIF Støtteforening

www.ebberup-if.dk
Der tages forbehold for ændringer i arrangementer samt datoer,
følg med på hjemmesiden eller Facebook for mere information.

Formand

Idrætsliv
Redaktør

Assens

Privat & Professionel

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
Idrætsliv

30

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
www.ebberup-if.dk
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Idrætsliv
udkommer næste gang

25. marts 2017

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

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv, udgives og omdeles i Ebberup af EIF i: februar,
marts, juni, august, november og december, i et oplag på 700 stk.
Du kan få tilsendt Idrætsliv på mail samt læse Idrætsliv online på:

il.ebberup-if.dk
Deadline for indlevering af indlæg og billeder til næste udgivelse er:

12. marts 2017
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

