Januar 2019

EIF Gymnastik
på Berns springtur

EIF Generalforsamling
fredag 22. februar

Ebberup Idrætsforening

Årgang 41
nr. 1

idrætsliv

Nyt fra

Hovedformanden

Generalforsamling

Velkommen til år 2019

i Ebberup Hallernes Cafeteria

Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år. Og ovenpå Jul og nytår –
alt for meget god mad og tilhørende drikkevarer – ja så har vi vist alle brug
for at komme tilbage til lidt sundere livsstil.
Her er det jo oplagt at komme i gang med noget bevægelse – motion –
sport – og ikke mindst al den hyggelige snak der hører med.
Så hvis ikke i er kommet i sving er det bare med at komme i gang med
nogen af EIF’s gode tilbud.
Vores trænere og instruktører tager gerne imod og der er plads til alle.
Jeg tænker at med sportsudøvere i alderen 1 til 91 år, byder vi vist på et
meget flot udbud af muligheder.
Det er jo altid muligt at møde op og prøve et par gange. Så der er ikke
mange undskyldninger for ikke at komme i gang.

Fredag 22. februar 2019

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

Generalforsamling i EIF
EIF afholder Generalforsamling, fredag den 22. februar 2019 - kl. 17.00 i
Ebberup Hallerne.
Her har vi brug for nye bestyrelsesmedlemmer til afdelingerne.
Så går du og tænker på, at det kunne være rart, at deltage i bestyrelses
arbejde.
At du gerne vil bidrage med indsats i Danmarks bedste idrætsforening.
Måske går du med gode ideer til hvad vi kan gøre for, at gøre det bliver
endnu bedre at dyrke sport i EIF.
Og samtidig med at gøre et godt stykke frivilligt arbejde – ja så får du
automatisk en masse socialt og hyggeligt samvær med en masse dejlige
ildsjæle.
Så kontakt gerne en af os, hvis du vil vide noget om hvad det indebærer, at
sidde i en bestyrelse.

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.

DORTHE BLOM

Alt inden for grafisk design og illustration

WWW.PERNILLEHEDE.COM

www.dortheblom.dk
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Vi reparerer
ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i
ALLE prisklasser
Kasserer søges!

Det er sådan, at Lene Bay ikke længere kan finde tid til, at være vores
kasserer.
Det er rigtig ærgerligt for Lene har gjort det super godt. Jeg håber hun får
mod på at vende tilbage til EIF, når der bliver bedre tid.
Men vi skal jo så gerne have fundet en afløser og her leder vi med lys og
lygte efter en ildsjæl, med forstand på tal – styr på EIF’s økonomi og lyst til
at være med i Danmarks bedste team af ildsjæle.

Aut. Isuzu forhandler

Scan og
se vores
film

Hvis du har lyst til at hjælpe med denne post, eller kender en som vil – ja
så henvend dig endelig.

Støtte kan vi aldrig få for meget af
Så jeg håber rigtig meget på, at endnu flere vil tilmelde
sig Support El hos Energi Fyn.
Få bilen synet ved Assens Bilsyn, nævne EIF når det sker.
Tanke benzin ved OK-benzin.
Sig endelig til, jeg skal gerne komme med tilmeldingsbrochurer og forklare alt om, hvor meget det betyder for alle
i EIF at vi får disse sponsorpenge.

v/Michael Østerhaab
Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

.

.

Nørre Allé 26 5610 Assens Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk
Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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Østerhaabs Auto - så du bedre kørende
www.ebberup-if.dk
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Ebberup Fitness anno 2019

Fitness

Alle mennesker
har brug for motion
Ebberup Fitness ønsker alle et godt Nytår.
Vores dygtige instruktører står klar til at hjælpe dig, hvad enten du har lyst
til at være med på en af alle vores hold, eller har lyst til at træne alene.
Vi har siden vi startede vores center, oplevet en stigning i antal medlemmer
og er nu oppe på over 260 medlemmer, i alderen fra 12 og til over 90 år.
Folk der kommer ude fra siger tit, hvor har i et flot center, og vi har hørt
at det altid er hyggeligt at træne hos jer, lige som det sociale niveau ligger
meget højt.

Vi glæder os til at se vores faste medlemmer, men også til
at tage i mod dig.
Du kan se meget mere om os på vores hjemmeside,
eller ring til os på vores instruktør telefon på
2126 0668

fitness.ebberup-if.dk
Vi har fra starten af valgt at have helt nyt udstyr af høj kvalitet.
Det har uden tvivl lønnet sig, lige som vi løbende har tilføjet nyt udstyr, så
vi rammer så bredt som muligt.

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

6022 2353 | info@rsregnskab.dk | www.rsregnskab.dk
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“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Annoncering i Idrætsliv

Åbningstider
Mandag

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

Lukket

Tirsdag

9-17

Onsdag

9-17

Dame & Herreklip

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

Bestil din annonce på
redaktion@ebberup-if.dk
www.ebberup-if.dk

Torsdag

salonpetitebberup@gmail.com
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åben efter aftale

Godt nytår fra Petanque

Petanque

Godt nytår til alle
medlemmerne af petanqueafdelingen
Bestyrelsen er overvældet over det store fremmøde til vores indendørs
mandags petanque.
Det store fremmøde har betydet, at bestyrelsen har indkøbt yderligere 3
sæt kugler. 27 deltagere har vi været flere gange og ikke under 20 – det er
rigtig flot.

Hvis du har lyst, kan du være med. Du behøver ikke være
medlem af petanqueafdelingen.

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION

Det koster 20,- kr. pr. gang at deltage.

Til virksomheder og foreninger

Så kom ud af busken og mød op i hallen mandage kl.
10.00 – 12.00 og spil med os andre.
Jørgen Bolvig Hansen

Vel mødt.

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

Assens

Privat & Professionel

A D M I N I S T R A T I O N

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

Idrætsliv
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R E G N S K A B

Drejervænget 8 - 5610 Assens - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk

www.ebberup-if.dk
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Sæsonstart 2019

Løb

PowerWalk - Begynderhold - Løbehold
hver tirsdag & torsdag kl. 18.30
EIF Løb starter forårssæsonen 2019 op, tirsdag den 5. marts kl. 18.30.
Vi har i denne sæson følgende forskellige spændende hold:
Tirsdage 18.30
Power-walk
med styrkeøvelser undervejs
Begynderhold
løb/gang
Løbehold
fælles tur
1. runde 5 km med styrkeøvelser undervejs
		
2. runde 5 km med løb
		
3. runde 5 km med løb
		
- så mulighed for at løbe 15 km i alt.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Torsdage 18.30
Power-walk
Begynderhold
Løbehold

uden øvelser
løb/gang
fællestur, minimum 5 km.

Alle hold starter fra Ebberup Hallernes parkeringsplads.
I Weekenden løbes en længere tur, uden trænere efter
aftale - følg med på vores Facebook gruppe.

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
Jolly. En ægte dansk original

6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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EIF Senior varmer op

Senior

Vi har oplevelser, idræt og samvær
for enhver smag og tempo
Er du også træt af det mørke kolde vejr, så kom og mød vi andre 60+
og få humøret op.
Vi mødes hver onsdag til kaffebord og sang kl. 14.00 og derefter:
Badminton
Gymnastik
Bob

kl. 14.30 – 16.00
kl. 14.45 – 15.45
kl. 14.45 – 15.45

i hal 1
i hal 2
i hal 2

Jans El-Teknik Aps

Der tales så meget om fællesskab.

Aut. El-installatør

Prøv det - de første 2 gange er det gratis.

‘El med sikkerhed’

Yderligere information hos
Jytte Nielsen
telefon 2496 9511 eller på:

Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk

www.senior.ebberup-if.dk

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

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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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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Bernstorffsminde tur 2019

Gymnas�k

Gymnastikforeningen på tur til
Bernstoffsminde Efterskole 6. januar 2019
Traditionen tro gik turen til Bernstorffsminde Efterskole, weekenden før
gymnastik sæsonen starter efter en juleferie.
Alle børnene nye og gamle stod spændt og kiggede ind i den store spring
hal da de ankom, og det var tydeligt at se man ikke havde set så mange
forskellige springredskaber før.
Nogen stod med en spænding og måske en smule angst i kroppen, store
øjne og man kunne næsten mærke hvordan de glædede sig til at springe på
airtracken, stortrampoliner eller til at hoppe ud i den store pomfritgrav, som
var fyldt med skum firkanter - så man ikke kom til skade.

Det er en sand fornøjelse for alle instruktører at være på tur med så mange
energiske, glade, arbejdsomme gymnaster i alle aldre.
Helt fra den lille nye som tør springe i den mega store og dybe grav til de
gamle, som laver dobbelt salto eller masser af skruer.
En stor tak til alle forældre som bakker op omkring turen. Det er tydeligt
at se at alle gymnaster vokser 10 cm efter en tur til Bernstorffminde
Efterskole.

11.30 startede det for de yngste gymnaster, alle forældre blev guidet op på
balkongen så de kunne se deres guldklumper springe rundt på gulvet og
gymnasterne kom på gulvet til opvarmningen.
Gymnasterne startede med en Japansk morgenvækning, mariehøne fange,
skyggeboksning til musik og en solid omgang kropsøvelser - Så var ungerne
klar.

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Der blev hoppet i stortrampoliner, airtrack, speedtrack, pomfrit grav, og der
blev arbejdet på araber flik, salto, dobbelt salto, man prøvede en rakettur i
seler og meget mere.

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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Velkommen til 2019
Glæd dig til EIF Gymnastiks store
Forårsopvisning 23. marts 2019
Så kom vi ind til 2019, og der er nu kun små 2 måneder til, EIF Gymnastik
har vores Forårsopvisning i Ebberup Hallerne.
Sæt derfor kryds i kalenderen 23. marts kl. 11.00 – hvor en smukt pyntet
hal byder velkommen til gæster, gymnaster og instruktører.

2019

Lørdag den 23. marts
i Ebberup Hallerne - indmarch 11.00
Læs mere på opvisning.ebberup-if.dk

Vores gymnaster glæder sig til at vise, hvad de har lært i sæsonen
2018/2019.
Se program for Forårsopvisningen i Idrætsliv, der udkommer den 9. marts.

Generalforsamling i EIF
Ud over vores egen lokal opvisning er, der er også en del af vores hold der
skal rund til DGI opvisninger på Fyn, der er 17 DGI opvisninger på Fyn her i
foråret, så tjek det ud datoer og steder på:

Den 22. februar er der Generalforsamling i EIF. Hvis du kunne tænke dig at
give en hånd med, enten med bestyrelsesarbejde, hjælp til gymnastikopvisningen eller andre opgaver - så hører vi gerne fra dig på:

www.dgi.dk

gymnastik@ebberup-if.dk

og få en fed gymnastikoplevelse, når holdene fra de andre lokalforeninger
på Fyn, DGI landsdelshold for udtaget gymnaster, samt efterskoleholdene
går på gulvet.

Skal jeg lave din næste festsang

Privat & Erhverv

Personlige festsange
som holder TAKT og TONE

Nu
også med
rengørin
g

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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Fast pris

400 kr.
for 8-12 vers

www.fl-rene.dk

Grethe Nielsen - Hegnet 5, Ebberup - 2467 6706
www.rimekonen.dk * rimekonen@mail.dk

4082 9240 | info@fl-rene.dk
www.ebberup-if.dk
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Anden søndag i hver måneden kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne
Familie Idræt er 2 timers aktiviteter for forældre, bedsteforældre og børn i alle aldre, der har lyst til at
lave forskellige aktiviteter sammen og møde andre voksne og børn, uden tilrettelagt program.
Man bestemmer selv hvilken aktivitet man vil lave og der er ikke noget krav om at voksne skal deltage
i aktiviteterne, man kan sagtens sidde og se på, det vigtigste er fælles oplevelsen som familie.

Søndag

Søndag

Søndag

Lørdag

17/3

13/1

16/6

7/4

Søndag

3/2

pr. ga

Ingen tilmelding nødvendig

Badminton - Forhindringsbane - Håndbold - Leg - Soft tennis - Airtrack spring i springgrav
Spring på trampolin - Fodbold - Hullahop ringe - Stikbold - Dans - Bordtennis - Yoga - Hockey

Læs mere om Familie Idræt på: gymnastik.ebberup-if.dk

ng

50,- k

r.

for he
l
familie e
n

FamilieIdræt & LørdagsYoga
Anden halvdel af gymnastik sæsonen, har selvfølgelig også FamilieIdræt på
programmet på søndage fra kl. 10.00 - 12.00.
Du kan se forårets datoer i annoncen eller på vores hjemmeside.
Hver lørdag morgen kl 8.30 - 9.30, er der mulighed for at
dyrke Yoga for kun 30 kr. pr. gang.
Kom frisk – siger Charlotte, der er Yoga instruktør, det er
godt for krop og sind - husk at melde dig til senest om
fredagen til Charlotte.
Vel mødt til et rytmisk og sprængfyld forår i EIF
Gymnastik.

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup

Idrætsliv

Birgitte Lavlund
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Rise Flemløse Sparekasse Kirkebjergvej 13 Flemløse 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1658 www.sparekassen.dk
www.ebberup-if.dk
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Generalforsamling Ebberup Hallerne

Støtteforeningen
Ebbberup Idrætsforening

Ebberup Hallerne afholder ordinær Generalforsamling
den 28. februar 2019 kl. 19.00

Ny bestyrelse

Dagsorden iflg. vedtægterne:
Valg af dirigent
Årsberetning
Regnskab
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisorer og suppleant
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Eventuelt

r
lle u p
rn
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Støtteforeningen har konstitueret sig med følgende bestyrelse.

be
E b Ha

Medlemsbevis koster 100 kr. og kan købes ved henvendelse til formanden
Svend Erik Haugaard tlf. 2765 4631.

Formand

Preben Madsen

Næstformand

Jesper Twistmann Pedersen

Sekretær

Dorte Jensen

Kasser

Heidi Frydenlund

Pr.

Céline Fogelberg

Bestyrelsesmedlem

Ole Andersen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Stenger

eif.forening@gmail.com

Idrætsliv
Jeg ved godt, at teknologien løber stærkt. Der er sket meget siden
Idrætsliv startede for 40 år siden. Men jeg vil gerne rose Morten for
hans indsats med det flotte layout, det har fået nu – totalt professionelt.
Jo flottere bladet bliver, jo nemmere er det at sælge annoncer – og
det skal jeg da love for, at I er gode til.

www.facebook.com/eifstoetteforening

Vi kører også for dig

Det er også smart, at det kan læses digitalt.
Svend Erik Haugaard
Formand for Borgerforeningen og Ebberup Hallerne

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Tlf. 64 74 13 39
Din dinner Transportable

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

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

Idrætsliv
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www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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EIF Bold skød året ind

Bold

Skønt noget koldt i teltet bød
Fyrværkerisalget på en flot omsætning
Godt nytår - skal det lyde her fra Boldafdelingen.
Og et godt nytår er lige hvad det har været, her i Boldafdelingen. Vi åbnede
fyrværkeri teltet den 27. december fulde af spænding, forventninger,
forhåbninger og nervøsitet.
Det viste sig, at blive nogle rigtig spændende dage. Hvor vi frøs, havde det
varmt, kedede os, havde det sjovt, havde travlt, var trætte og var fulde af
entusiasme.
Vi vil gerne sige en stor tak til alle jer, der trådte til og hjalp os. Et endnu
større tak skal der lyde til alle jer, der støttede os og kom og købte jeres
fyrværkeri hos os.
Vi havde i disse dage en omsætning på 122.000 kr. Det synes jeg er helt
vildt.
Så jeg håber der bliver en sjat penge i overskud til Boldafdelingen også, når
det hele er gjort op.
Træningen for alle holdene er i gang igen, og jeg tænker
det er godt for alle at komme ud og bevæge os lidt efter
en dejlig og velfortjent juleferie.

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

Generalforsamling
Til den kommende generalforsamling er følgende på valg:
Bent Pedersen

Brian Johansen

Per Nielsen

Malene Medici

Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

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

Tømrer- og snedkerfirma

Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

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

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

Idrætsliv
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Brug dit kort
og støt EIF

Dagens ret
Mandag - torsdag

60,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
450 kr
pr. kuvert

Ebberup Idrætsforening

..med mere

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

5495 4524

gymnastik@ebberup-if.dk

2498 1000

lob@ebberup-if.dk

5155 3723

petanque@ebberup-if.dk

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

2174 8536

eif.forening@gmail.com

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

Hovedkasserer
Lene Bay			
Sekretær
Morten Augustsen
Suppleant
Uffe Pedersen

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Birgitte Lavlund

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

EIF Støtteforening
Formand : Preben Madsen

Redaktør : Morten Augustsen

Bodrive Køreskole

Vi støtter lokalsporten

v/ Bo G. Jørgensen

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

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

Idrætsliv
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www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk
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EIF event kalender 2019
Vinterfest

Støtte

Generalforsamling

EIF

Ebberup Loppemarked

Bold

10. marts

Fastelavnsfest

Støtte

23. marts

Forårsopvisning

Gymnastik

Byfest

Støtte

Ebberup Loppemarked

Bold

Go’Nat Idræt

EIF

Fyrværkeri salg

Bold

2. februar
22. februar
2. - 3. marts

1. - 3. august
5. - 6. oktober
16. november
27. - 31. december

Der tages forbehold for ændringer i arrangementer samt datoer.
Følg med på hjemmesiden eller Facebook, og læs mere om
de enkelte arrangementer og få aktuel information.

www.ebberup-if.dk

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv, udgives 6 gange
årligt af EIF i et oplag på 700 og omdeles
i Ebberup og Sønderby, Ebberup Hallerne
samt til butikker i Ebberup og Assens.

Idrætsliv
udkommer næste gang

9. marts 2019

Læs mere om Idrætsliv, se datoer for årets
udgivelser og læs de digitale udgaver på:

il.ebberup-if.dk

Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

24. februar 2019

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

