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EIF IdrætsWeekend 2017

Indendørs Petanque mester

Gymnastik modtog donation

Kaj Post

fra Rise Flemløse Sparekasse

Ebberup Idrætsforening

Indspark

Alle ønskes en god sommer
Der er stadigvæk altid brug for en hjælpende hånd
og desto flere vi er - desto mindre tid skal vi alle bruge

Headline
Selvom sommeren ser ud til at have gjort sin entré og der for de fleste
afdelinger i EIF er sommerpause, er der stadigvæk mange muligheder for at
dyrke motion og få rørt sig - udover en svømmetur i varmen.
Der er de ugentlige hyggelige gåture/stavgang, med Senior afdelingen der
også hver uge spiller petanque i en time, ligesom EIF Petanque spiller 4
gange om ugen på de sædvanlige tider, hen over sommeren.
Gymnastik har stadigvæk 2 sommer springhold til og med 31. juli, med
alternativ og anderledes spring træning og teknik - også udenfor.
For de fodbold glade unge, er der DBU Fodboldskole i f.eks. Tommerup og
Haarby, en uge med intensiv træning, masser af oplevelser og nye venner.
Har man brug for motivation og nogen at løbe sammen med, løbes der
stadigvæk flere gange om ugen i EIF Løb, selvom trænerne holder en velfortjent sommerpause - følg med på Løbs Facebook gruppe om hvilke dage
og tider der løbes hver uge.
Fitness centret er naturligvis også åbent, ligesom der stadigvæk er rig
mulighed for at tilmelde sig de forskellige hold, og få brændt de kalorier af
der kommer af årstidens drikke og spise.
Der arbejdes i øjeblikket, i alle afdelinger med hold, for at sammensætte
den nye sæsons hold, med tider i hallen og ikke mindst trænere og instruktører. Følg derfor med på de enkelte afdelingers hjemmeside og Facebook
grupper, hvor sæsonens hold meldes ud - så snart planlægningen er færdig.
Den nye hjemmeside skulle også snart være klar fra EIF’s
hjemmeside leverandør Klubmodul, men har taget lidt
længere tid pga. akut tekniske udfordringer/virus angreb
på Klubmoduls servere.
Vi forventer dog stadigvæk, at den nye hjemmeside er
klar sidst i juli 2017, med bedre grafik, responsive design
(tilpasset PC, tablet og mobil) samt øget tilgængelighed.
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Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer og ferie. Håber i får nydt livet og
at det bliver godt vejr så der kan slappes af med udendørsaktiviteter.
Jeg var forleden forbi på boldbanerne og sikke en fornøjelse det var at se
en masse dejlige unger spille fodbold. Både piger og drenge vrimlede det
med.
Forældre der sad og nød solen, deres børn snakkede hyggeligt med
hinanden. En fornøjelse at se den fremgang der er i medlemstal i Bold
afdelingen.
I den forbindelse en lille bøn: kære forældre i må så gerne melde jer på
banerne for at hjælpe. Både trænere, hjælpetrænere og ”praktiske grise” er
der stor brug for.
Så tænk på det og meld dig til at hjælpe.

Online Booking

Bes�l en bane på Ebberup Hallernes
Online booking - op �l 2 �mer før
Se ledige �der, priser og bes�l bane �l

Badminton
Futsal
Tennis
Håndbold
Idræt

Basketball
Hockey
Gymnas�k
Bordtennis
So� tennis

Online booking - når det passer dig
Morten Augustsen
Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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Se ledige der
bessl direkte
betal online
- det er nemt

Et kæmpestort tillykke til Marlene og Jan i Spar

Fra os alle i Ebberup Idrætsforening, skal der da lige ønskes tillykke med 25
års jubilæet. Stor respekt herfra, i gør det virkelig godt.

4. juli - 11. juli - 18. juli - 25. juli - 1. august
Udover at hjælpe vores Bold afdeling og de skønne ildsjæle der kæmper
her, kan du jo selv få en masse positive oplevelser med på vejen.

En dejlig butik at handle i, gode tilbud, lækker og præsentabel forretning og
altid god betjening. Så kan det vist ikke blive meget bedre. Vi er i Ebberup
meget heldige at have jer som købmandspar og det må vi huske på og
bakke op om.

EIF er igen i år bedt om, at hjælpe med praktiske opgaver på Vedstårup
Teglværk. Så har du lyst og tid til at hjælpe må du meget gerne melde
tilbage til mig.
Det drejer sig om hver tirsdag i juli og den første tirsdag i august, hvor vi
skal hjælpe med parkering, kaffe – øl salg, billetsalg og oprydning.
Vi plejer at have det hyggeligt derude. Samtidig er det meget spændende
at se bilsamlingen og de temaer med forskellige bilmærker de har.
Det er også en god ide at tage familien med derud og kigge. Der er masser
af gode oplevelser at få.
Lørdag 13.00-16.30 & Søndag 11.00-19.00

VOKSNE

BØRN

Børn fra 12 år

under 12 år

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

119,-
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+1 times bowling

99,4

& LEGELAND

Tak for en fantastisk fejring af Spar’s jubilæum, det er imponerende at der
både afholdes reception og fest på samme dag. Med mad, drikke og underholdning i topklasse.
En fornøjelse at se hvordan folk hyggede sig og nød forkælelsen. Det er
ikke mange steder man vælger at gøre så meget ud af det. Både familie,
venner og alle jeres kunder kan vist kun være glade og taknemmelige.
Stor repekt herfra.
www.ebberup-if.dk
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Idrætsweekend 2017
Så fik EIF afholdt endnu en Idrætsweekend i uge 24, 16. - 17. juni 2017.
Vi startede med Slushice Diskotek fredag aften, hvor en flok dejlige unger
festede igennem med DJ Roki.
Der var slik, slushice, røg og fest i lange baner. Sikkert nogen glade, men
trætte børn der blev hentet her.

En dejlig dag i høj sol og godt humør. Mange glade EIF’ere deltog. Hallerne
og boldbanerne var fyldt med glæde og aktivitet.
Så det var en god Idrætsweekend, hvor jeg vil sige tusind tak for hjælpen
til alle jer som deltog. Det er rart at der er opbakning til både at deltage i
aktiviteterne, men også i de praktiske ting omkring et sådant arrrangement.

Lørdagen startede op med morgenyoga og derefter fulgte Ebberup Løbet,
FamilieIdræt, Swingdans fra Kom & Dans, Spring træning, Petanque
træning, HitFit dance, U14 drenge fodboldkamp, Senior gymnastik, Jumping
Fitness event, spring og rytmegymnastik fra både EIF og Tumbling Team
Fyn, senioridræt, OpenAir Spinning, besøg af 2 heste fra Ebberup Rideskole
samt aktiviteter med ansigtsmaling, snobrødsbagning, hoppepuder og
sluttede af med et imponerende Motorcykel show, hvor Mike diskede op
med et vild motorcykel show.

Det er jo rigtig hyggeligt, når bare vi er nok til at hjælpes med opgaverne,
hvorimod det bliver surt hvis der er få til at hjælpe til.

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

En fin gammel brandbil var udskænknings- og pølsebod. Vi sluttede dagen
af med fællesspisning, hvor vore æresmedlemmer var inviteret.

Idrætsliv

6

www.ebberup-if.dk

7

Lokalråd

Support

Så skal der bydes velkommen til det nystiftede lokalråd. Det er meget
positivt at der nu er etableret et lokalråd.
Jeg håber at det gør det endnu mere attraktivt at bo i Ebberup.
Vi må alle arbejde sammen for at gøre det hele endnu bedre. Det var dejligt
at se nye ildsjæle på banen.
Det er meget vigtigt der kommer nye mennesker på banen for at gøre det
godt at bo hvor vi bor.
Og jeg håber vi alle foreninger kan få et godt samarbejde på tværs. I hvert
fald hatten af for jer som er klar til at gøre noget for Ebberup og omegn.

EL

+

GAS

Sponsorer
Håber i vil huske på hvor vigtigt det er for EIF at få penge ind, så vi kan
udvikle EIF hele tiden.
Derfor betyder det rigtig meget at i tænker på at bruge/anskaffe OKbenzinkort. Tanke OK benzin til støtte for EIF.
Energi Fyn sponsorerer også EIF, så her vil det være supergodt hvis du
tilmelder din husstand Fynsk Support-El eller din virksomhed til Favorit
Support, så får vi støtte fra Energi Fyn.
Hvis du får repareret bil hos Autohuset Ebberup kan du
nævne EIF, så sponsorerer Torben også et beløb.
Skal bilen synes må det meget gerne ske ved Assens
Bilsyn, hvor vi får 39,50 kr. for hver syn hvor EIF nævnes.
Og alle de penge vi kan få på denne måde betyder meget,
så jeg håber du vil tænke på det.

Annette Søby Jensen

Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærker
Service indenfor garanti

Tlf.: 4024 0433
Idrætsliv
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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 2016 optjente Ebberup Idrætsforening med sine
supporteres hjælp 18.803,- supportkroner. Det gør en forskel.

Tilmeld dig nu - det er nemt!
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Prinsevej 1 - 5631 Ebberup

kan man ikke
få nok af
Støt Ebberup
Idrætsforening

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

www.ebberup-if.dk
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Tilmeld dig og tag del i en super hyggelig dag
med mad, drikke og hygge

Fitness

Fitness Familiedag

Familiedag afholdes igen i år på Vestfyens Fodboldgolf - Lørdag den 2.
september for alle medlemmer af fitness og deres familie.

Senior Fitness.

Det er som de andre år gratis at deltage der er mulighed for at købe, øl,
vand og vin til meget rimelige priser..
Vi starter kl. 14.00 med at de første hold går af sted.
Kl. 18.00 skal vi i år have lækker helstegt gris, med tilbehør.
Tilmelding via hjemmeside, eller på opslag i fitness lokalet senest onsdag
den 23. august 2017.

Vores senior fitness afdeling bliver bare ved og ved. Der skal lyde en stor
ros til vores senior fitness afdeling.
Uden jeres hjælp var der mange ting der ikke var så
nemt.
Her kan jeg bl.a. næve at I altid hjælper til når der skal
bruges nogle ekstra hænder til diverse ting, så som Gymnastikopvisning, Loppemarked, Spar fest, Idrætsweekend
og ved Strøjer samling.
Jacob Medici

Bare for at nævne noget af de ting i hjælper til med.

EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Salon Petit
holder
barsels

Nye biler - Brugte biler - Værksted

lukket fra
14. august

Dame & Herreklip
70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn
Idrætsliv
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Pensionist rabat
salonpetitebberup@gmail.com
www.ebberup-if.dk

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

2017
på gensyn
i 2018
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Brug dit kort
og støt EIF

Morgenfriske spillere
og genstridige læderkugler

Petanque

Indendørsmesterskab 2017

Søndag den 19. marts 2017 afholdt EIF Petanque Indendørsmesterskaber i
Ebberuphallen.
Kl. 09.00 mødte de morgenfriske spillere op til et veldækket morgenbord
hos Bjarne. Der var 18 medlemmer, der skulle spille med om pokalen.
Kl. 10.00 begyndte spillet i hallen med de genstridige læderkugler, der
kunne finde på at trille i alle de forkerte retninger. Efter 3 runder var vi
blevet sultne. Bjarne havde lavet noget lækkert smørrebrød til os.
Kl. 13.30 fortsatte spillet med yderligere 2 runder. Stemningen var rigtig
god og for hver runde skiftede man makker, så det var spændende, hvem
man skulle spille sammen med i næste runde.

Hen på eftermiddagen blev vi færdige med de 5 runder.
Vinderen blev Kaj post, der vandt alle de 5 runder han
deltog i.
Nr. 2 blev Bent Hansen og nr. 3 blev Poul-Erik Pedersen som rosinen i enden kom Ingelise.
Tak for en god dag.

Jørgen Bolvig Hansen
EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

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
Mandag - torsdag

55,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
Idrætsliv
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fra
375 kr
pr. kuvert

Aktivt løbs forår
Løb

Vestfyns Vintercup, Coopertest, fælles træning,
Eventyrløb, TV2 koncert og IdrætsWeekend

Forårssæson Ebberup Løbeklub

Ebberup Løbeklub er en klub, hvor det sociale samvær og det at komme ud
i den friske luft og blive rørt er vigtigere end at opnå store resultater.
Tøv ikke, mød op tirsdag kl.18.30 ved hallen og oplev den gode stemning
og bliv en del af et fantastisk fællesskab.

Den 19. marts var Ebberup Løbeklub vært for sæsonens sidste afdeling af
Vestfyns Vintercup. Her deltog 81 friske løbere fra nær og fjern, som kom
ud at se den smukke natur, som omgiver os.
Dette arrangement kunne ikke lade sig gennemføre uden vores store skare
af trofaste hjælpere. En kæmpe tak for hjælpen.
Vi har løbet Coopertest, hvor vi kan se, om man holder formen fra sidste år.
Til dette var der som sædvanlig stor deltagelse.
En stor tak til de, som styrede testen.
Vi har haft en del fælles træning, hvor vi typisk har løbet ”Find jernbanen”.
Her løber vi fra hallen ud til banen og tilbage til hallen, hvor man laver en
styrkeøvelse og så afsted igen efter et andet stykke af banen.

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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Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
www.ebberup-if.dk
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Ebberup løbet
I Idræts Weekenden den 17. juni, er Løbeklubben vært ved et 5 og 10 km
løb sant halvmarathon.

Løbeklubben tilbyder følgende hold
Gå/løbehold : Holdet, som tager hånd de helt nye løbere.
5 km hold
: Holdet løber 5 km hver tirsdag, hvor hygge og socialt 		
		 samvær er i højsæde
5-10 km hold : Holdet med mod på lidt mere, hvor distancen afgøres på
		dagen.
+10 km hold : Holdet, hvor distancen er vigtig, og målet måske er en
		halvmarathon.
Vi afslutter sæsonen tirsdag den 20. juni. Selv om sæsonen er slut, løbes
stadig fra hallen tirsdag, torsdag og søndag.
Følg med på facebook.
Når efterårssæsonen begynder, løbes der med trænere
tirsdage kl.18.30.
Torsdag og søndag aftaler vi tidspunkt via facebook eller
til træningen tirsdag.

Eventyrligt løb

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores trænere.

Den 25. maj deltog klubben i Eventyrløbet med 26 løbere i alderen fra 7 til
71 år. Alle gennemførte.
Efter løbet var Løbeklubben klar med pølser, sodavand og øl. Et af klubbens
medlemmer havde bagt lækker kage.
Der blev hygget og fortalt løbehistorier på plænen et par timer.
Vi afsluttede dagen med TV2 koncert. En super dag og stor tak til de frivillige, som gjorde dette muligt.

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

Idrætsliv

16

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

www.ebberup-if.dk
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Kom ud og nyd naturen
på gåture eller med petanque

Senior

Senior holder ikke ferie

Senioridræts medlemmer er ude over den tid hvor man har ”ferie”, så vore
aktiviteter holder heller ikke ferie.
Vi har stavgang/gåture hver tirsdag kl. 9.30 hele sommeren med afgang fra
hallen. Så hvis du har lyst til at se andre mennesker og nyde naturen, er
der altid plads til en til.

Klang og med

itation 1. onsd

ag i hver mån

ed kl. 18 - 19 P
ris: 150 kr.

Qigong – blid bevægelse, der styrker og vedligeholder krop og sind
•
•
•
•

Øg dit mentale fokus
Få en bedre nattesøvn
Styrk din koncentration
Bevar din smidighed i kroppen

Klang – blide toner og vibrationer, bringer ro til krop og sind
• Giver dig handlekraft
• Bringer ro til dit nervesystem
• Løser op i muskelspændinger på dybt plan

Massage – fokus på hele kroppen, giver øget frihed til bevægelse

Om onsdagen spiller vi petanque kl. 14.00 og også her
kan alle deltage. Kom og prøv det!

• Forebygger smerter i kroppen
• Vedligeholder spændstigheden i dine muskler
• Giver dig en bedre kropsholdning

Jeg vil gerne sende en stor tak til ”pudsedamerne”, de har
gjort et flot stykke arbejde.
Hvis I ikke har set det, skulle I prøve at kigge på pokalerne i hallen. Det var virkelig noget der pyntede.
Idrætsliv
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Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

www.mengsunivers.dk
v/Lis Meng • Bredgade 91 • 5560 Aarup • lis@mengsunivers.dk • Tlf. 27 85 09 56
www.ebberup-if.dk
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Alsidige opvisning med forskellige hold
og god opbakning fra de mange fremmødte tilskuere

Gymnastik

Forårs Gymnastikopvisning

Den 1. april afholdt vi gymnastikopvisning og det var som altid en fantastisk
dag med masser af dejlige gymnaster i alle aldre.
Hele paletten var i brug; der var leg med faldskærm, puslinge, der levede
op til navnet Fuld Gas, der var spring på air-track og trampolin og serier
med køller, bolde og tørklæder og meget mere.
Dejligt at se alle de mange forskellige opvisninger, STOR TAK til alle vores
instruktører som lægger en fantastisk indsats i vores afdelingen gennem
hele året.
Som jeg har sagt før – uden jer ingen Gymnastik afdeling.
Udover vores egne 10 opvisningshold, så havde vi i år fornøjelsen af ikke
færre end 4 gæstehold.
Som en fast tradition gav Senioridræt naturligvis en dejlig opvisning, Kom
og Dans lavede et flot indslag og både HitFit og JumpingFitness lavede hver
deres tempofyldte opvisning.

Sæson 2017/2018

Vi sluttede, som vi startede med alle vores hold på gulvet til faneudmarch,
hvor vi også uddelte pokaler til årets gymnaster:

Vi er i fuld gang med planlægningen af sæson 2017/2018 og sammensætningen af et program, der gerne skal dække bedst og bredest muligt.

Johanne Lynggaard og Felix Olsson
Til sidst en stor tak til alle jer tilskuere, der gæstede vores opvisning og gav
en fremragende opbakning til vores gymnaster og instruktører.
Tømrer- og snedkerfirma

Privat & Erhverv

Vi mangler dog lige et par brikker for at puslespillet kan gå op. Så er der
nogen, der kunne tænke sig at være instruktør for nogle rytmepiger fra
4. – 8. klasse, eller hjælpeinstruktør på et spring/rytme børne hold 0. – 2.
klasse eller 3. – 5. klasse.
Så kontakt meget gerne Helle Augustsen på gymnastik@ebberup-if.dk eller
2813 9401

Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Alt i tømrer & snedkerarbejde

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk
Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966
www.bendtmadsen.dk

Idrætsliv

Erhverv & privat

www.fl-rene.dk
4082 9240 | info@fl-rene.dk
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Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
www.ebberup-if.dk
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Yoga og Familie idræt
I løbet af foråret har der fortsat være aktivitet i gymnastik afdelingen, hvor
vi har haft flere tilbud; herunder to spring hold, to spring/rytme hold og et
rytmehold.
Vi har også prøvet to nye aktiviteter af; nemlig yoga og familieidræt. Vi
synes, at der er blevet taget godt imod de to nye aktiviteter og derfor vil
vi fortsætte med dem efter sommerferien; fortsat med et for os lidt uvant
set-up.
Yoga med gang til gang tilmelding og Familieidræt, som en aktivitet, hvor
man som familie kan møde op fra gang til gang uden forhåndstilmelding.

- 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.
Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

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

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

Idrætsliv

Mulighederne er mange og
Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Rise Flemløse Sparekasse Gaveuddeling 2017
I forbindelse med Rise Flemløse Sparekasse årlige gaveuddeling var vi i
gymnastik afdelingen så heldige, at være i blandt de 13 lokale foreninger og
initiativer, som blev tilgodeset.

Vi takker mange gange for det flotte beløb på kr. 15.000,- Pengene har vi
søgt til indkøb af en ny nedspringsmåtte, hvor til vi som
noget nyt også vil indkøbe side- og ende kasser og sådan
et projekt løber op i ca. 35.000,- kr.
Da vi også er blevet tilgodeset med en donation fra Fionia
Fond, er vi så heldige at kunne indkøbe de nye redskaber
til den kommende sæson.
1000 tak til Rise Flemløse Sparekasse og Fionia Fond

Helle Augustsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Bliv annoncør i Idrætsliv
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
Idrætsliv
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Præmier til vinderne af navnet
Bold afdelingen blev overrækt

“Bold”

Den nye struktur

I Bold afdelingen er vi ved at finde os tilrette i den nye struktur, og selv om
vi har meget vi skal lære endnu, så synes vi også vi får det til at fungere
rigtig godt.
Vi har alle sammen nydt godt af, at blive lagt sammen til én afdeling.
Siden sidste Idrætsliv, hvor vi fik afsluttet vores konkurrence om vore nye
navn, har vi fået overrakt præmier til vinderne af konkurrencen.
Vinderne blev jo Karen Marie Bager og Annette Søby.
De to vindere inviterede vi op i hallen, til en præmieoverrækkelse. Karen
vidste hvad hun kom op til, men Annette var ikke helt klar over formålet, og
regnede vist mest med det bare var til en lille snak.

Pigefodbold igen i Ebberup
Meget impulsivt i forbindelse med, at håndboldene skulle på sommerferie
blev der ytret et ønske om at pigerne skulle have noget at give sig til i
håndboldenes ferie periode.
Så i løbet af faktisk få timer, blev det vedtaget at vi skulle have et pigefodboldhold.
Efter et par gange med lidt startvanskeligheder, er der heldigvis kommet
rigtig godt gang i fodboldbenene for pigerne, og vi har nu et hold kørende
hvor der samles omkring 20 piger hver onsdag i alderen 10-14 år.
Det er så dejligt at så mange piger har lyst til at komme og træne. Og der
snakkes endda om tilmelding til turnering efter sommerferien.

Annette blev da heldigvis positivt overrasket, selvom hun ikke mente hun
behøvede en præmie. Jeg syntes nu det var rart at kunne overrække Annette en præmie også.
Annette gør en stor forskel for hele Idrætsforeningen, og har været en stor
hjælp hos boldafdelingen i forbindelse med sammenlægningen. Så det var
lige så meget en stor tak for hjælpen også.
Det værdsætter vi meget.

Kila vin

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Franske vine med karakter

Butik - Vin arrangementer
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

Idrætsliv
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Fodbold og sommerferie
Ligeledes havde de lidt mindre drenge også lidt start vanskeligheder, men
efter nogle meget ihærdige forældres indsats, løber der nu også en masse
6-7 årige drenge rundt på banerne og spiller fodbold.
Også et dame hold kom der til. Så ikke nok med at vi har børn i alle aldre,
har vi også både kvinder og mænd løbende forvildede rundt på banerne,
efter en enkelt forsvarsløs fodbold.
Jeg synes det er lækkert med den store tilslutning der er. Og det skal alle
vores spillere, unge som gamle, have stor tak for.
Fodboldene ønsker også at holde lidt sommerferie, og det gør de for ungdomsholdene fra uge 26 til og med uge 32.
Herefter er de top pumpede til at trille rundt igen.
Efter sommerferien starter de fleste hold op igen som før sommerferien.
Dog med ændringer for pigerne, der nu træner fra 17-18 både mandag og
onsdag. For U9-U12 drengene er det onsdag fra 16.30-18.00.

Vi kører også for dig

Håndbold sæson starter efter sommerferie
Håndboldene er også klar igen eftersommerferien - med opstart i uge 33.
Vi har ikke helt træningstider og holdplaner klar for dem endnu, så meget
gerne øje med det på vores hjemmeside og på facebook.
Vi kan dog oplyse allerede nu, at der vil være hold for alle der skulle have
lyst til at drible rundt med en håndbold.
Samtidig er vi allerede i gang med sætte et holdsamarbejde i gang med
Hårby omkring et U16 pigehold.
Dette samarbejde håber og tror jeg på bliver rigtig godt, og ud fra hvad jeg
allerede nu fornemmer så er der opbagning til det.
Med samarbejdet bliver det sådan at der er træning begge steder en gang
om og ugen, hjemmekampene afvikles skiftevis i den ene eller den anden
klub og spillerne tilmelder sig i den klub man nu engang tilhører.
I den kommende sæson vil et herrehold se dagens lys i Ebberup. Og vi
byder herrerne hjertelig velkommen i afdelingen.
Vi har af flere omgange forsøgt, at få et herrehold op at stå i Ebberup, det
har været svært, men nu ser det endelig ud til at det lykkes.
Og det er vi stolte af at kunne præsentere.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen

Tlf. 64 74 13 39

6474 1816 - 2091 8816

www.ebberupvognmandsforretning.dk
Idrætsliv
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Trænere søges!

Håndbold ungdoms- og Dame hold

Fodbold U9-U12 drenge
Det drejer sig om trænere til U9-U12 fodbold drenge. Da Mathias starter på
gymnasiet efter sommerferien, har han meddelt at han ikke længere har
mulighed for at være træner.
Indtil vi finder en løsning vil det være Bent og Brian der tager sig af holdet.
Men vi vil rigtig gerne finde en anden løsning da de også har en del andre
hold at tage sig af.
Fodbold U9-U14 piger
U9-U14 pige fodbold holdet mangler til dels også en træner, eller som
det mindste nogle forældre der kan være behjælpelige i weekender ved
kampene, da Heino Pedersen, der starter op nu her som træner for pigerne,
ikke har mulighed for at være med ude i weekenden.
Det ville dog være mest optimalt med en træner der også er der i træningstiden til at samarbejde med Heino.

Udvikling & Regnskabsassistance
for foreninger & mindre virksomheder

v/Charlotte Christiansen

I en tid hvor vi alle er pressede, kan vi godt forstå det kan være svært at
finde tid til at involvere sig i foreningslivet, men for at vi kan tilbyde alle
vores dejlige børn en masse spændende fritidsaktiviteter, er vi nødt til at
hjælpe hinanden.
I en tid hvor politikere hovedkulds beslutter at skoler skal nedlægges, og
lokalsamfund skal splittes op er det endnu vigtigere at vi holder sammen.
Vi skal vise at vi godt kan, og at vi sammen er stærkere.
Og vores børn nyder når vi forældre deltager lidt i deres
interesser også.
En lille hjælp for nogen, kan betyde en stor hjælp for
andre.
Al henvendelse vedrørende trænere kan ske til
Rebekka Skøtt på 6022 2353 eller på Bold afdelingens
mail: bold@ebberup-if.dk

Bodrive Køreskole

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

v/ Bo G. Jørgensen

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

Ravnekærvej 37 | 5631 Ebberup | 6137 1849 | cckonsulent@gmail.com | www.cckonsulent.dk
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Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

www.bodrive.dk

Vi mangler trænere. På trods af alle de hold og de mange medlemmer vi er
stolte af at præsentere, så mangler vi desværre trænere.
Så går du rundt med en træner gemt i dig eller kender du nogen som gør,
så meld dig endelig på banen.

I håndbolden mangler vi også trænere til ungdomsholdene samt til Dame
holdet. Her drejer det sig om U10 piger og U12 piger samt hjælpetræner til
U6-U8 mix.

Ebberup

Borgerforeningen
Affaldsindsamlingen 2017 i Ebberup

..med mere

Søndag den 2. april, mødte 15 friske Ebberupborgere op ved Ebberuphallen
og begav sig ud på, i alt 8 ruter rundt på byens veje og stier for, at samle
alt det affald op, som ikke hører til i naturen.
Mandagen før havde Ebberupskolens 2. klasser brugt noget af skoletiden
på at samle affald ind i området omkring skolen (Spørg evt. efter lærer
Marianne Mikkelsen, red)
Denne søndag blev der i alt samlet 65 kg brændbart affald og ikke mindre
end 235 dåser (!) sammen i løbet af timerne mellem 10 og 12.
Indsatsen blev afsluttet med øl/vand fra Ebberup Borgerforening, som
havde taget initiativet til deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings
årlige søndagsindsamling.
Det er været en stor succes, som vi overvejer skal være en tilbagevendende
begivenhed en gang om året.

Assens

Privat & Professionel

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.

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Idrætsliv
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EIF arrangement kalender

Ebberup Idrætsforening

Hvert år afholdes forskellige arrangementer og events,
herunder kan du se hvilke og hvornår.

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2779 1683

kasse@ebberup-if.dk

2425 0172

web@ebberup-if.dk

2237 9007

uffe30@live.dk

6022 2353

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

2813 9401

gymnastik@ebberup-if.dk

2513 7809

lob@ebberup-if.dk

5155 3723

petanque@ebberup-if.dk

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

2538 7825

eif.forening@gmail.com

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

Hovedkasserer

EIF Kalender 2017

Lene Bay			
Sekretær

Vinterfest

Støtte

Morten Augustsen

19. februar

Fastelavnsfest

Løb

Suppleant

24. februar

Generalforsamling

EIF

Ebberup Loppemarked

Bold

Slush Ice Diskotek

Gymnastik

Forårsopvisning

Gymnastik

16. - 17. juni

EIF IdrætsWeekend

EIF

Formand : Helle Augustsen

3. - 5. august

Byfest

Støtte

EIF Løb

Ebberup Loppemarked

Bold

Go’Nat Idræt

EIF

Formand : Jørgen B Hansen

Jule Bazar

Bold

EIF Senior

4. februar

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

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

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

Uffe Pedersen

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik

Formand : Majbritt J Pedersen

EIF Petanque

Formand : Jytte Nielsen

EIF Støtteforening
Formand : Ole Andersen

Idrætsliv
Redaktør : Morten Augustsen

Vi støtter lokalsporten
Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk
Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv
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Idrætsliv
udkommer næste gang

12. august 2017

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
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:

30. juli 2017
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

