
Ebberup Idrætsforening

idrætsliv

Å
rg

an
g 

41
nr

. 
2

Marts 2019

EIF Gymnastik byder velkommen til
Forårsopvisningen 2019

EIF Æresmedlem
Ragnhild Møller Hansen

EIF Løb har fået
deres nye klubjakker
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Med et OK Benzinkort kan du støtte Ebberup IF, hver 
gang du tanker. Se mere på ok.dk/lokalsporten

15.208 kr.
Tak fordi du støtter
Ebberup IF

Julefrokost for de frivillige
I januar inviterede EIF alle frivillige til julefrokost. Det er så vigtigt at 
fortælle at man gør en god indsats og at det betyder så meget.
Og det viste sig at blive en god succes.

Det var så hyggeligt. Alle nød det og der blev snakket og grinet på tværs 
af foreningen. Også helt tydeligt at når vi har så mange som hjælper med 
alverdens opgaver – ja så er det også fordi man syntes det er hyggeligt 
samtidig med at man giver en god hjælp til EIF.

I marts måned har vi over to dage kursus med Anders fra DGI, her vil vi få 
hjælp og gode råd til at finde og fastholde frivillige i foreningen. Hjælp til at 
få det hele til at fungere med godt samarbejde og værktøj til at arbejde så 
struktureret som muligt.
Her skal vi også snakke om hvor vigtigt det er at vi støtter og bakker 
hinanden op. Får løst de problemer der måske dukker op hen ad vejen.

Så jeg tror det bliver så godt med nye ideer og opdatering af hvad der er 
klogt og mindre klogt at gøre.

DGI kurser i marts

Det er dejligt at se det igen begynder at lysne, vi går foråret i møde og 
dermed kommer der inden længe gang i udendørsaktiviteterne.

Fodboldspillerne fylder banerne op. Petanquefolket skal igen i gang 
udendørs.
Løbeklubben starter ny sæson, dog har de været i gang hele vinteren ig-
ennem hele vinteren også.
Gymnastikopvisningen nærmer sig – alt sammen tegn på at foråret nærmer 
sig.
Jeg håber I er mange der vil bakke op og komme i gang med den nye 
sæson.

På vej mod foråret

Hovedformanden
Nyt fra

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

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

EIF Æresmedlem

Ragnhild Møller Hansen

1976 Ragnhild starter med bestyrelsesarbejde i Håndboldafdelingen, her  
 deltog Ragnhild mange år frem.
1979 Er Ragnhild en af de store kræfter i opstart af Idrætsliv.
1981 Her er Ragnhild primus motor på Fidusstævnet som afholdes   
 i Håndboldafdelingen. Her syr Ragnhild de flotteste kaninkostumer  
 til deltagerne. 
1983 Starter Ragnhild Kondibingo op. Her gås tur og man kan vinde  
 sponsorerede gaver fra Tuborg – Albani – Vestfyen.
2006 Vælges Ragnhild ind i Petanquebestyrelsen, fik sekretærposten og  
 har været aktiv hele vejen igennem.
2012 Her går Ragnhild ind og er hjælpetræner i Senioridræt og deltager  
 fortsat.

Derudover har Ragnhild i rigtig mange år delt Idrætsliv ud.
Ragnhild er en ægte ildsjæl. Har gennem alle årene været hende med de 
mange gode ideer.

• kreativ ud over alle grænser

• engageret

• siger aldrig nej til at hjælpe 

• En af dem, der er guld værd i EIF

En ildsjæl som vi ikke kan sige nok tak til – 
mennesker som dig Ragnhild, betyder bare alt 
for Ebberup Idrætsforening.

Tusind tak for din indsats

Vi håber du fortsætter mange år endnu.

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Generalforsamling 22. februar 2019
Endnu en Generalforsamling i EIF er godt overstået. Der blev set tilbage på 
2018 hvor der både har været gode og knap så gode oplevelser.

Godt var det, at EIF endnu en gang er kommet godt igennem med en 
masse gode muligheder for at dyrke sport, alle afdelinger er kommet flot 
igennem med gode tiltag og fornuftig økonomi.

Knap så godt er det, at vi har måtte sige farvel til en del bestyrelses 
medlemmer – jeg håber så meget at se jer igen når i har fået pusten 
tilbage. I hvert fald tusind tak for jeres store indsats gennem jeres tid med 
bestyrelsesarbejde i EIF.

Men dejligt at se at alle bestyrelser igen er fuldtallige, revisorer – 
fanebærere også her, er der helt styr på det. Det kan man vist godt sige 
tusind tak for.
Det er så positivt at der fortsat er ildsjæle som har mod på at hjælpe EIF 
godt videre, til stor glæde for alle vores medlemmer. 

Vi fik til Generalforsamlingen et nyt æresmedlem: Ragnhild Møller Hansen, 
endnu en gang tillykke til hende.
En stor glæde at kunne overraske en som har kæmpet med en masse 
opgaver i EIF gennem mange år. Det er så velfortjent og Ragnhild var 
indstillet til æresmedlem med disse ord:

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/assens
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966 
www.bendtmadsen.dk

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Sønderby v/Per Madsen

Tømrer- og snedkerfirma

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

Nye biler - Brugte biler - Værksted

og støt EIF
Brug dit kort

Støtteforeningen som virkelig har fået god gang i arrangementer, der giver 
gode penge til hjælp til EIF.
Og alle jer som altid er klar til at hjælpe uanset hvilke opgaver vi skal have 
løst, her tænker jeg f.eks på når vi arbejder på Strøjer.

Og om kort tid, hvor DR tv optager en serie her i 
området. Her udlejer Petanque deres klubhus og baner.
Boldafdelingen har lovet, at holde styr på fodboldspillerne 
på optagelsesdagene.

Igen stor ros, i er aldrig bange for at være imødekom-
mende og hjælpsomme.

Uden alle jer havde vi ikke så god en idrætsforening som 
vi har. eif@ebberup-if.dk

EIF Hovedformand
Annette Søby Jensen

Endnu et år er EIF kommet godt igennem. Vi har den bedste idrætsforening 
takket være alle de ildsjæle som knokler på livet løs for at få det hele til at 
lykkes.

Vi har en rigtig god omtale rundt om og det er der også god grund til. EIF 
favner bredt med 445 medlemmer i alderen 2 til 90 år som alle har glæde 
af både bevægelse – sport og en masse godt socialt samvær.

Der har i alle afdelinger været god aktivitet. En masse gode muligheder for 
at bevæge sig og samtidig have glæden af at være sammen med andre. 

Bestyrelser, trænere og instruktører har i fællesskab sørget for at EIF kan 
byde på mange muligheder for at dyrke sport. Et stort engagement og 
velvilje er kendetegnet hele vejen igennem. 

Ud over alle mulighederne for at dyrke sport er der også budt på Fastelavn 
– flot og hyggelig Gymnastikopvisning - Loppemarked - SlushiceParty - Hal-
loweenfest – GodnatIdræt og fyrværkerisalg.
Alle de arrangementer er med til at trække flere mennesker forbi i hallen. 
Det er også så positivt, når man kan lokke nogen flere forbi EIF. 

2018 har så desværre også været et år, hvor vi har måtte sige farvel og 
tak til nogen stykker af EIF´s ildsjæle. Det er rigtig ærgerligt når nogen må 
vælge at sige farvel.
Men job – familieliv osv. Skal jo også hænge sammen. Her er det så bare 
vigtigt at vi alle tænker på at hvis vi løfter i flok , så er det lettere at 
fastholde de frivillige som er så vigtige for EIF.

Jeg håber vi alle kan blive lidt bedre til at bakke op og vise hensyn til 
hinanden. Det skal jo være en fornøjelse at udføre frivilligt arbejde.
I den forbindelse har vi aftale om et kursus i at tiltrække/fastholde frivillige 
i foreningen.
Her får vi nogen gode råd til hvordan vi får det til at fungere bedst muligt. 

Igen vil jeg minde om og opfordre til at gøre brug af vores sponsorer: Brug 
OK-benzin kortet. Få din elaftale på EnergiFyn Supportel hvis ikke allerede 
den er der. Få bilen synet ved Assens Bilsyn. Brug i det hele taget alle vores 
lokale firmaer og Spar.
Hele vejen rundt får vi støtte til EIF og vi skal huske at bakke op om alle 
dem. 

Hermed et kæmpe skulderklap til alle i skønne mennesker som på den ene 
eller anden måde arbejder for EIF.
Leif, Bjarne og Halbestyrelsen.

Årsberetning for EIF 2018

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.bendtmadsen.dk
http://www.autohuset-ebberup.dk
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
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Jans El-Teknik Aps
v/ Jan Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup

• Landbrugsinstallation

• Husinstallation

• Hårde hvidevarer service

• Varmepumpe montage/service

• Renovering

• Reparation

• Installation

• Industriel maskininstallation

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213

jan@janselteknik.dk

www.janselteknik.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

Afslutning på indendørs aktiviteter er
onsdag den 10. april

- nærmere information ved aktiviteterne.

www.senior.ebberup-if.dk

Yderligere information om EIF Senior hos
Jytte Nielsen tlf. 24969511

eller på vores hjemmeside:

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

Bestyrelse 2019
Jytte Nielsen
Birthe Reimer-Jensen
Ingelise Rasmussen

Jørgen Peder Pedersen
Lindy Hansen

Kom i god tid, da vi trækker numre til spilleplanen. Vi spiller 3 kampe med 
forskellige makkere. Det varer ca. 2 timer og petanquekugler kan lånes.

Pris for hele sommeren kun 50,- kr, for ikke-medlemmer af EIF Petanque.

Første gang er onsdag den 24. april

hver onsdag på Petanque banerne på skolevej kl. 14.00
Petanque

Vi kører ud i naturen og går ca. 1 time. Derefter drikker vi kaffe og hygger. 
Vi skiftes til at tage kaffe/kage med, men husk din egen kop.

Gå med EIF Senior - det er helt gratis med garanti for hygge og frisk luft.

Første gang er tirsdag den 23. april

hver tirsdag med afgang fra Ebberup Hallerne kl. 09.30
Gåture/Stavgang

Der er ugentlig udsigt til Gåture og Petanque
fra april og helt til sensommeren

EIF Senior starter med udendørs aktiviteterne fra tirsdag den 23. april.

Foråret er på vej Senior

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.janselteknik.dk
http://senior.ebberup-if.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://senior.ebberup-if.dk
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WWW.PERNILLEHEDE.COM

         DORTHE BLOM 
Alt inden for grafisk design og illustration
www.dortheblom.dk

Bestyrelse 2019
Gitte Christensen
Frank Bager
Haakon Pedersen

Karl Duus Nielsen
Stine Johansen
Maria Trapp (Supp.)

Frank Bager og Karl Duus står klar tirsdage og torsdage med programmer, 
der gør at du kan vedligeholde dit løb og hvis du ønsker det – udfordre det 
til at løbe hurtigere eller længere.

Løbehold

Læs mere om EIF Løb på lob.ebberup-if.dk

I weekenden løber vi efter aftale
en længere tur - uden træner,

følg med på Facebook og se hvornår.

Følg EIF Løb

Der løbes en rundstrækning på 5 km, 
med indlagte styrkeøvelser,

og har du lyst kan rundstrækningen 
løbes op til 2 gange mere.

Løbe hold

Giver god skånsom motion, god for-
brænding med gang i forskellige 
tempo, gang på forskellige måder 

samt styrke & balanceøvelser.

Powerwalk

Holdet for nybegyndere eller for 
løbere der har holdt pause. Holdet 

løber for sig selv og i et tempo hvor 
alle kan følge med.

Begynderhold

med start foran Ebberup Hallerne
Tirsdag & Torsdag kl. 18.30

Løbesæson 2019

6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

Karin Slyk står for denne træningsform, som hjælper dig med en 
motionsform, der får pulsen op og styrker kroppen, uden at det belaster 
kroppen.
Rigtig godt for dig der gerne vil bevare formen, selv om du ikke kan løbe, 
enten pga tidligere skader eller andre årsager.

Power-walk

Mette Trapp står klar til hjælpe dig med at begynde at løbe med et program 
hvor man starter med at gå/løbe og langsomt bygger op til at kunne løbe 5 
km uden stop.

Begynderhold

Se om der ikke er et hold for dig - vi har masser af plads og det er bare 
sjovere og mere udfordrende at træne flere sammen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Husk at du er velkommen til at møde op 3 gange og prøve, om der ikke er 
et hold der passer dig.

NY SÆSON – START 5. marts 2019

Vintersæson har været stille og rolig, og på trods af regn, frost, blæsevejr 
og andet dårligt vejr – er der hver eneste tirsdag og torsdag mødt 
medlemmer op til træning, både til Løb og Power walk, det er sejt af alle 
fremmødte.

Kommende sæson 2019, med faste trænere, løber fra marts til midt i juni 
og igen september til start december.

Og nu hvor mange indendørs aktiviteter holder pause – så er det oplagt at 
flytte udendørs og vedligeholde eller starte en form op.

Regnvejr, kulde og mørke tider
er ingen hindring når man løber sammen

Vinterens sus og rusk Løb

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.pernillehede.com
http://www.dortheblom.dk
http://lob.ebberup-if.dk
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Privat & Erhverv

www.fl-rene.dk
4082 9240 | info@fl-rene.dk

Nu
også medrengøring

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

Fast pris
 400 kr.
for 8-12 vers

som holder TAKT og TONE
Personlige festsange

Skal jeg lave din næste festsang

Vi vil også gerne sige tak til Frank Larsen, fordi vi til starten på Efterårs 
sæsonen, var så heldige at vi kunne låne en vægt hos Slankmedfrank.dk /
Sense kuren - der kan måle kropsalder.

De medlemmer der ønskede det, fik målt kropsalder ved 
sæson start, og igen til vores juleafslutning.

Det viste sig at mange af medlemmerne, enten havde en 
lav kropsalder eller fik det i løbet af sæsonen.

Så der er mange beviser for, at motion er godt for 
helbredet både på den korte og lange bane.

Man bliver ung af at løbe

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

Vores nye klubjakke er en super flot rød Craft jakke, og vi glæder os til at 
løbe i den, både til træning og til de forskellige løb og arrangementer vi 
deltager i.

Så der skal lyde et KÆMPE TAK for sponsoraterne, som vi er meget taknem-
melige for at have fået, og vi glæder os til at vise den røde klubjakke frem.

Ebberup Vognmandsforretning
Spar - Ebberup
VVS Gruppen Fyn

Fipros
Sportigan

Vi ansøgte i foråret 2018 Nordea fonden om sponsorat til kurser, arrange-
menter og nye løbejakker.

Vi var så heldige at NORDEA-FONDEN ydede et større sponsorat, der skulle 
gå til nye løbejakker.

Desuden var vi så heldige at følgende firmaer ville yde sponsorat med logo 
på vores klubjakkerne, så vi kan sende trænere på kursus og afholde ar-
rangementer i 2019.

Stor tak til vores sponsorer
for de super flotte nye klubjakker

Nye klubjakker

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.fl-rene.dk/
http://www.rimekonen.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.evts.dk
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Læs mere om Forårsopvisning 2019 på opvisning.ebberup-if.dk

1 - 3 år
Højby S&G
3 - 5 år
EIF Fitness
0. - 2. kl.
3. - 5. kl.
EIF FitnessEIF Fitness
0. - 3. kl.
7. - 9. kl.
4. - 7. kl.

8. kl.+

Velkomst & fælles indmarch
Instruktør opvisning
Forældre barn
RopeSkipping
Puslinge/Fuld gas
HitFit dance
Spring/RytmeSpring/Rytme
Spring/Rytme
Jumping Fitness
Superboys
Rytmepiger
Spring
Evigt unge damer
Senior springSenior spring
Udmarch & afslutning

11.00
11.15
11.25
11.45
12.00
12.20
12.3012.30
12.50
13.10
13.20
13.40
13.50
14.10
14.2014.20
14.30

Opvisningsprogram
Entré

50,00 krBørn under 12 år gratis

i Ebberup Hallerne

2019

Lørdag den 23. marts

Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk

Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Udover Gymnastik afdelingens hold får vi også besøg af Fitness afdelingen,
som viser Jumping Fitness og HitFit.
Desuden får vi besøg af Rope Skipping fra Højby S&G, vi glæder os til at se, 
hvad man kan med et sjippetov.
Vi åbner døren kl 10 og der er faneindmarch kl. 11.00, vi håber på, at se en 
masse tilskuere.

Vi håber, at alle gymnaster og tilskuere vil bakke op om vores opvisning 
fra indmarch til og med udmarch, så alle gymnaster får den fantastiske 
oplevelse af, at lave opvisning foran et stort publikum.

Vi har haft 11 hold i sæson 2018/2019 og de ni af holdene er klar på at 
vise, hvad de har lært over sæsonen.
Lørdag den 23 marts kl. 11.00 er det tid til, årets store gymnastik fest i 
Ebberup Hallerne.
De syv af holdene er børnehold; et stort puslingehold, 2 spring/rytme
pigehold, vores Superboys drenge i alderen 6 – 9 år, 4.-7. klasse spring for 
piger og drenge, 2 rytmepigehold samt seniorspring med unge og voksne 
og endelig vores Evigt unge damer.

Alle vores engageret instruktører, har lavet en instruktøropvisning Vi glæder 
os til at se, hvad de har fundet på.

Årets helt store gymnastik begivenhed
hvor holdene viser hvad de har lært

Gymnastik Forårsopvisning Gymnas�k

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://opvisning.ebberup-if.dk
http://www.gcauto.dk
http://gymnastik.ebberup-if.dk
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www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

gymnastik.ebberup-if.dkLæs mere om Familie Idræt på:

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

pr. gang
50,- kr.for helefamilien

53 167

8/9
Søndag

18/8
Søndag

16/6
Søndag

5/5
Søndag

7/4
Søndag

17/3
Søndag

Ingen tilmelding nødvendig

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.

Udvalgte søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne

2276 3611 | info@redeko.dk  www.redeko.dk

Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer 
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design

Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det

Bestyrelse 2019
Karina Hvid Larsen
Peter Sigersted
Camilla Lykke Sørensen

Jesper Lund Madsen
Majbritt Storm
Tabita Bülow Kyster (Supp.)

Hen over sommer planlægges der aktiviteter, det endelige program kendes 
ikke endnu, men hold dig opdateret på Facebook og på vores hjemme side, 
når aktiviteterne er på plads, vil de være at finde her.

Vi har planlagt 6 gange mere med Familie Idræt, hvor man bare skal tage 
sin familie i hånden og møde op.

Flere af vores hold skal også til DGI opvisning i Hårby den 10. marts og lave 
gymnastik, og det er bestemt værd at tage en tur til Hårby hallen og se en 
masse super gymnastik.

Sommer aktiviteter, DGI opvisning i Hårby
samt Lørdags Yoga og FamilieIdræt

DGI opvisninger & aktiviteter

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberupvognmandsforretning.dk
http://www.redeko.dk
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Jolly.  En ægte dansk original

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

 

Vi hylder de  
originale sportsfolk!

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

Assens
Privat & Professionel

Der er fortsat mulighed for at være med til Lørdags Yoga 
fra 8.30 - 9.30, hvor man kan melde sig til fra gang til 
gang, senest om fredagen.

Charlotte har yoga frem til lørdag den 22 juni 2019.

Vel mødt lørdag 23. marts kl. 11.00 til EIF Gymnastik 
Forårsopvisning.

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Karina Hvid Larsen

gymnastik.ebberup-if.dkLæs mere på:
Betales kontant eller med MobilePay

30,00 kr. pr. gang

Tilmelding senest om fredagen, inden kl. 16.00
til instruktør Charlotte Foss Madsen

med SMS på 2680 1730

Lørdage kl. 08.30 - 09.30
 i Ebberup Hallerne, Spejlsalen

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
http://www.flugger.dk
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
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Østerhaabs Auto - så du bedre kørende

Nørre Allé 26 . 5610 Assens . Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk

v/Michael Østerhaab

Scan og
se vores

film

Aut. Isuzu forhandler

ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i

ALLE prisklasser

Vi reparerer

EBBERUP+OMEGN

Så hjælp os gerne med at sprede 
budskabet ved at invitere venner, 
bekendte, lokale, kolleger osv. til 
denne begivenhed.

Vi ses fredag

8. marts

16.00-18.00

En fredag i hver måned vil der være fredagsbar i et af Ebberup 
Hallernes lokaler arrangeret af Kristian Kjær og Lokalrådet.

Formålet er at skabe nogle hyggelige rammer for et par timers 
uformelt samvær. 
Her kan godtfolk fra Ebberup og omegn “kigge ind”, nyde et glas eller 
to, måske få lidt sladder og ikke mindst lære områdets dejlige men-
nesker lidt bedre at kende.

Fredagsbaren er endnu et af lokalrådets instrumenter til at gøre vores 
dejlige område endnu bedre. 
Håbet og ønsket er at der vil være stor opbakning fra alle årgange, så 
der bliver et godt mix af både unge, ældre og dem derimellem.

kl. 16.00 - 18.00 i Ebberup Hallerne

Fredag 8. marts

Fredagsbar
Ebberup Lokalråd

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
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EIF Petanque | petanque@ebberup-if.dk | petanque.ebberup-if.dk 

Ebberup Petanque mesterskab 2019
Ebberup Petanqueklub indbyder igen i år til

Ebberup Petaque mesterskab/ Gadeturnering i uge 24

Vi håber at jeres gade vil deltage i turneringen med et eller � ere hold.
Holdene skal bestå af 3 deltagere, familie eller venner, over 14 år.
Deltagerne behøver nødvendigvis ikke bo i Ebberup.

Der må kun være én spillende petanque klubspiller på hvert hold - gælder alle 
petanque klubspillere, uanset klub.
Enkeltpersoner kan naturligvis også deltage i turneringen.
EIF Petanque vil være behjælpelig, hvis du mangler makkere.

De indledende kampe spilles om a� enen med start kl. 18.30 fra

De 16 bedste hold fra de indledende kampe, går videre til � nalerne der spilles

Spilleplan o� entliggøres umiddelbart e� er tilmeldingsfristen.

Petanque kugler kan lånes af klubben

Under turneringen kan man alle dage købe ka� e & kage, pølser med brød samt øl & 
sodavand - i klubhuset til rimelige priser.

Søndag den 16. juni - kl. 10.00

Tirsdag den 11. juni - fredag den 14. juni

Tirsdag den 11. juni - søndag den 16. juni 2018

Indbydelse

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

Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

Komplet erhvervsløsning 

Ebberup Idrætsforenings Petanqueafdeling,
ønsker hjertelig tillykke til
Ragnhild Møller Hansen

med udnævnelse til EIF Æresmedlem.

Du har virkelig fortjent det.

Æresmedlem Ragnhild Hansen

Bestyrelse 2019
Jørgen Bolvig Hansen
Poul Erik Pedersen
Jørgen P. Pedersen
Kurt Clausen

Ragnhild Hansen
Bent Hansen (Supp.)
Poul Lauridsen (Supp.)

Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 30. marts 2019, hvor vi spiller
om Indendørsmesterskabet med morgenkaffe og frokost.
Indbydelser til mesterskaberne udsendes snarest.

Vi håber på en stor tilslutning til EIF Petanque Indendørsmesterskab 2019.
På mandagene har der været et stort fremmøde til indendørs petanque, helt 
op til 27 pr. gang, vi ville bliver glade, hvis der kommer lige så mange til 
mesterskaberne.

Vi begynder udendørs petanque søndag den 7. april 2019, hvor vi 
sædvanen tro begynder med lagkage og kaffe. Er vejret med os, bliver der 
også spillet.

Den sidste spilledag med indendørs petanque, er mandag den 8. april 2019 
kl. 10.00 – 12.00.

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Jørgen Bolvig Hansen

Indendørsmesterskab, sæsonstart ude
og afslutning på indendørs petanque

Mesterskab & sæson start Petanque

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.rsregnskab.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://petanque.ebberup-if.dk
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Rise Flemløse Sparekasse     Kirkebjergvej 13     Flemløse     5620 Glamsbjerg     Tlf. 6472 1658     www.sparekassen.dk
EIF Petanque | petanque@ebberup-if.dk | petanque.ebberup-if.dk 

Tilmelding

Tilmelding til mesterskaberne skal ske til Kurt Clausen senest 3. juni på:

kurtclausen@hotmail.com eller 2078 9522

Tilmelding til Ebberup Petanque mesterskab 2019

Holdnavn: ________________________________________________________
Hold ansvarlig

Navn: _____________________________________ Telefon: ______________

Dage holdet evt. ikke kan spille: _______________________________________

Tilmeldingsgebyr: 45,00 kr. pr. hold

eller ved at udfylde nedenstående tilmelding og aflevere den på

Wittenbergvej 5 - Ebberup

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunne du tænke dig at spille petanque

Nye spillere er velkommen til at spille med i hele maj måned.

Vi spiller
Tirsdag kl. 19.00
Torsdag kl. 14.00

Fredag kl. 09.30
Søndag kl. 14.00

Bliv medlem i EIF Petanque for kun 250,00 kr. om året

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.sparekassen.dk
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A D M I N I S T R A T I O N      R E G N S K A B

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

REGNSKAB 
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

fitness.ebberup-if.dk

fra 152 kr.
pr. måned

Bliv medlem

Fitness center
Hit Fit Dance
Tabata
Senior Fitness
Team Teen Fitness
Jumping Fitness
Military FitnessMilitary Fitness
Pilates
Spinning

Ebberup Fitness - plads �l alle

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.

Vi har i Ebberup Fitness mange uddannede og dygtige  
instruktører, som er klar til at tage i mod nye medlemmer.
De giver også gerne instruktion og sparring til vores faste 
medlemmer.

Bliv en del af Ebberup Fitness.

Vores instruktører står klar til at hjælpe

Er du fyldt 15 år så vær med på
Team Teen Fitness hver mandag

fitness.ebberup-if.dk

I Ebberup fitness sover vi aldrig, der er fuld gang i den og 2019 er startet 
op med, mange nye medlemmer.
Det er skønt at komme i klubben, hvor der altid er glade og friske 
mennesker, der træner og hygger sig sammen.

Vores ungdomsafdeling kører også på fulde fart, her kan man træne fra 
man er 15 år, og altid være sammen med nogen på samme alder.
Det er Jørgen Dam der er instruktør, sammen med hans dygtige hjælpere.

Kunne du tænke dig at prøve det af, eller høre mere kan du komme op i 
Fitness centret mandag aften.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside:

Fitness sover aldrig Fitness

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

Bestyrelse 2019
Jacob Medici
Ellis Olesen
Birthe Eriksen
Brian Juul Hansen

Maria Trapp
Annemette Ellebæk (Supp.)
Jesper Hansen (Supp.)
Jørgen Dam Larsen (Supp.)

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.cckonsulent.dk
http://www.fynskebank.dk
http://fitness.ebberup-if.dk
http://fitness.ebberup-if.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
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Uni,- Rende,-

& minigraver udlejes.

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

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

www.spar.dk

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

Per Nielsen har også igennem mange år, været en mere eller mindre del af 
Fodboldafdelingen, og har de seneste par år siddet om bestyrelsesmedlem i 
Boldafdelingen.
 
Malene Medici startede i sin tid i Håndboldafdelingen, og fortsatte efterføl-
gende i Boldafdelingen efter sammenlægningen. Hvor vi nød godt af hendes 
viden om håndboldafdelingens mange opgaver.
Endnu en gang mange tak.

Men heldigvis intet farvel uden et goddag også. 
Derfor byder vi Bo Hartmann velkommen som bestyrelsesmedlem, samt 
Kim Esman Andersen og Chrestine Krüger som suppleanter.
Derudover består bestyrelsen fortsat også af, Brian Johansen, Cindy 
Twisttmann, Brian Juul Hansen og Rebekka Skøtt.

Hvor vi inden for kort tid mødes og får konstitueret den nye bestyrelse.
Vi glæder os til at tage hul på et nyt bestyrelsessår.

For Boldafdelingen bød den nyligt afholde generalforsamling, på et par 
enkelt forandringer. 
Her skulle vi tage afsked med bestyrelsesmedlemmer, der efter flere års tro 
tjeneste i afdelingen har valgt at stoppe. 

Det betyder at vi har sagt farvel Per Nielsen, Bent Pedersen og Malene 
Medici.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sige dem alle tre en stor tak for 
samarbejdet, og tak for al den tid og energi i har lagt i Boldafdelingen.

Stor tak til Per, Malene og Bent
for deres store arbejde i Bold afd.

Bold udskiftning Bold

Bent har været et trofast medlem af Fodboldafdelingen igennem mange år, 
og senere hen Boldafdelingen, hvor vi har nydt godt af hans store viden om 
mangt og meget inden for fodbold og afdelingen.

Bestyrelse 2019
Rebekka Skøtt
Bo Hartmann
Brian Johansen
Brian Juul Hansen

Cindy T Pedersen
Chrestine Krüger (Supp.)
Kim Esmann (Supp.)

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
http://bold.ebberup-if.dk
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Få ledige stande - 200,- kr. pr. stand for 2 dage

Ebberup Loppemarked

EIF Bold
Arrangør

Ebberup Loppemarked | 9180 1679 | marked@ebberup-if.dk | loppemarked.ebberup-if.dk

Børn under 12 år - gratis

Entré20,- kr.
Flere spændende ting

til en god pris

Åbent  kl. 10.00 - 16.00

26 - 27. oktober 2019

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Ebberup Loppemarked

En anden ny begyndelse nærmer sig også, da det snart er tid for alle vores 
ivrige fodboldspillere at komme ud på grønsværen igen.
 
Det er umiddelbart planlagt til at udendørssæsonen starter op igen fra 
tirsdag den 19. marts. Hvorfor Indendørssæsonen træningstider vil være 
som før indendørssæsonen startede.
Når jeg vælger at skrive umiddelbart, betyder det at vejret som sædvanligt 
kan have indflydelse på, om det er muligt at starte udendørssæsonen op 
lige på datoen, men følg med på Facebook eller afdelingens hjemmeside, 
hvor der her vil være opdateringer med ændringer.

Som afslutning på indendørssæsonen, har b.la. U10 holdet valgt at 
arrangere et indendørs afslutningsstævne, hvor flere hold udefra er inviteret 
til hallen, for at afholde stævnet.
Dette foregår lørdag den 16. marts. Hvor der derfor vil være en masse liv i 
hallen den dag.

Slut og start på sæson
Snart er græsset klar til fodbold

og håndbold er tæt på afslutning af sæson

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
http://loppemarked.ebberup-if.dk
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Læs mere på www.ebberuphallerne.dk

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk 

60,00 kr
Børn

35,00 krMandag - torsdag

Dagens ret

fra
450 kr

pr. kuvert

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

Ebberup Hallerne
Hold din fest i

Kontakt Svend Erik Haugaard på 2765 4631 eller hojtoften29@yahoo.dk

Få dagen fejret med en Flag Allé på Ebberupvej og/eller Skolevej,
privat eller som virksomhed for kun 500 kr. pr. dag.

Flag Allé skal bestilles senest 14 dage før dagen.

Få dagen fejret med en Flag Allé på Ebberupvej og/eller Skolevej,
privat eller som virksomhed for kun 500 kr. pr. dag.

Flag Allé skal bestilles senest 14 dage før dagen.

Fødselsdage
Bryllup
Jubilæum
Events
Barnedåb
Konfirmation
FestFest

Bestil Flag Allé i Ebberup

Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærkerRep. af alle bilmærker
Service indenfor garantiPrinsevej 1 - 5631 Ebberup

Tlf.: 4024 0433

Håndboldsæsonen afslutning nærmer sig også med hastige skridt. Hvor U8 
holdet den 2. marts var ude og spille deres sidste stævne.

Her spillede de 5 kampe, men da stævnet i skrivende stund ikke er afviklet, 
er det svært at spå om hvordan det er gået dem.
Dog er de helt sikkert kommet derfra med en medalje om halsen, som altid 
er den vi ser meget frem til at slutte af med. 

Damerne spiller deres sidste kamp sidt i marts. Så håndbolden takker af og 
lukker ned for sommeren i starten af april.

bold@ebberup-if.dk
EIF Bold

Rebekka Skøtt

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/fest/
http://www.vilsmark-autoservice.dk/
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
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Ebberup Idrætsforening

Idrætsliv
redaktion@ebberup-if.dkRedaktør : Morten Augustsen 2425 0172

EIF Støtteforening
eif.forening@gmail.comFormand : Preben Madsen 2174 8536

EIF Senior
senior@ebberup-if.dkFormand : Jytte Nielsen 2496 9511

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dkFormand : Jørgen B Hansen 5155 3723

EIF Løb
lob@ebberup-if.dkFormand : Gitte Christensen 2498 1000

EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dkFormand : Karina Hvid Larsen 6128 5631

EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dkFormand : Jacob Medici 2422 3710

EIF Bold
bold@ebberup-if.dkFormand : Rebekka Skøtt 6022 2353

Uffe Pedersen 2237 9007

Suppleant

uffe30@live.dk

Morten Augustsen 2425 0172

Sekretær

web@ebberup-if.dk

Jacob Medici 2422 3710

Hovedkasserer

kasse@ebberup-if.dk

Annette S Jensen 2482 8744

Hovedformand

eif@ebberup-if.dk
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

v/ Bo G. Jørgensen
Bodrive Køreskole

..med mere

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

Vi støtter lokalsporten

http://il.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif.forening%40gmail.com?subject=
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:uffe30%40live.dk?subject=
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:kasse%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.bodrive.dk
http://www.tandlaegerne-ostergade.dk


Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

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.

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

Idrætsliv

il.ebberup-if.dk

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

Idrætsliv
udkommer næste gang

23. juni 2019

Støtte

EIF

Bold

Støtte

Gymnastik

Støtte

BoldBold

EIF

Bold

Vinterfest

Generalforsamling

Ebberup Loppemarked

Fastelavnsfest

Forårsopvisning

Byfest

Ebberup LoppemarkedEbberup Loppemarked

Go’Nat Idræt

Fyrværkeri salg

2. februar

22. februar

2. - 3. marts

10. marts

23. marts

1. - 3. august

26. - 27. oktober26. - 27. oktober

28. september

27. - 31. december

EIF event kalender 2019

www.ebberup-if.dk

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.

6. juli 2019

http://il.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.ebberup-if.dk

