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Nyt fra

En meget mærkelig tid - forhåbentlig forbi
Det var en meget mærkelig aften – den aften - hvor vi fik besked på, at
lukke Danmark ned. Det var ikke rart at skulle skrive ud på Facebook, mail
og hjemmeside, at vi nu måtte lukke ned for alle aktiviteter i EIF.

Aktiviteterne i EIF er startet igen
Det er så dejligt at se, at der nu er god gang i EIF igen. Løb/powerwalk
startede først op, fulgt af Fodbold og Jumping – spinning udendørs.
Så kunne Petanque og Senioridræt heller ikke vente mere - og nu er det så
tilladt at starte op indendørs også.
Selvfølgelig bliver der passet på og diverse regler omkring Covid19 bliver
overholdt. Så man kan trygt møde op og komme i gang igen.
Så velkommen tilbage igen.

Det var jo både motion – træning – alt det sociale, der pludselig stoppede
helt op. Vi var nok mange der tænkte, at det her kan da ikke vare længe.
Men det kom det jo så alligevel til. Trist at se den mørke lukkede hal, ingen
aktivitet – snak – grin.

Det er jo også sådan at EIF Støtteforening har aflyst byfesten i år. Det er
helt forståeligt, at der aflyses, så løber vi ingen risiko for smitte, men det
bliver jo lidt tomt og samtidig bliver der ikke et overskud, som kan bruges i
EIF.

Der kom en tid, hvor vi alle måtte se i øjnene at der kan komme ting og
ændre totalt på vores hverdag og trygge rammer. Måske er det sundt at se,
at ikke alting er en selvfølge.
I hvert fald håber jeg at vi alle fremover vil tænke på og påskønne, at der
er mange frivillige, som gør en kæmpe indsats for EIF.
Tænk over hvor tomt der pludselig blev da det ikke, for en tid, var en
selvfølge at vi kunne gå i hallen og dyrke sport. Og ja det var på grund af
Coronavirus at vi ikke kunne mødes som før.
Men viste samtidig hvor tomt og trist det bliver når ikke man kan ”gøre som
man plejer i EIF”.

Så derfor er der nu endnu mere grund til at bede jer om, at få tilmeldt
jer Support-el ved Energi Fyn. Rigtig mange af jer er tilmeldt, men der er
mange i Ebberup og omegn der ikke er med.

Når man snakker om at påskønne, så vil jeg sige tusind tak til alle jer som
uden problemer fortsatte med at betale jeres kontingent, også selvom i ikke
fik noget for pengene i den periode.
Det er flot med sådan en tankegang, I ville alle gerne være med til at bevare muligheden for at dyrke sport i EIF.
Dette selvom mange af jer var udfordret med hjemsendelse, fyringer osv.

Tilmelder du dig får du din El/gas til lav pris og samtidig får du Energi Fyn
til at støtte EIF. Du kan tilmelde dig på nettet, bare søg efter EIF og tilmeld,
eller du kan bede mig om en tilmeldingsblanket, jeg leverer gerne ud.
Det er en ren win win for både din egen økonomi og EIF.
Har du et benzinkort fra OK-benzin – tilknyttet EIF, så
giver OK-benzin, for tiden, en højere afregning for at
hjælpe EIF i coronatiden.
Så bestil meget gerne et benzinkort ved OK og få det
knyttet til EIF. Eller check op på om dit Ok-benzinkort er
knyttet til EIF.
Det betyder rigtig meget for vores økonomi.

Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Hatten af for det, det betyder utrolig meget med den indstilling.
Vi har da bare Danmarks bedste medlemmer i EIF.
Assens

Privat & Professionel

WWW.PERNILLEHEDE.COM

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

Senior

Brat afslutning
Stavgang tirsdage og Petanque onsdage
begge aktiviteter i det fri

Det blev en brat afslutning på vintersæsonen, da coronaen sendte os alle
hjem og især vi seniorer måtte passe på os selv.
Mange har savnet det sociale liv og selvfølgelig også motionen.
Nu har vi så forsigtigt startet op igen udendørs, med hensynstagen til
diverse forbehold.

Petanque
Onsdag spiller vi petanque kl. 14.00 på petanquebanerne.
Her er det vigtigt at man møder præcis, da man trækker lod om med- og
modspillere.
Vi spiller 3 kampe, så vi er færdige ca. kl. 16.00.
Pris: 50,- kr. (Medlemmer af EIF Petanque gratis).

Velkommen �l

Stavgang/Gåtur
Tirsdag går vi stavgang/gåtur med afgang fra Ebberup Hallernes parkering
kl. 9.30.
De første gange gik vi i Ebberup, men nu prøver vi at tage ud igen til andre
områder.

2 haller | Fitness Center | Boldbaner | Møde- & Selskabslokaler | Cafeteria

Som sædvanlig skiftes vi til at medbringe kaffe og kage, som vi hygger med
efter gåturen.

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.
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Dit Idræts- & Kulturcenter
6474 1549 | post@ebberuphallerne.dk | www.ebberuphallerne.dk
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Online Booking
Se ledige der
bessl baner direkte
betal online
- det er nemt
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Ebberup Hallerne

Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

Fredagsbar i “Garagen”

Fodbold/Minigolf tur
Onsdag den 12. august 2020 har vi vores sædvanlige Fodbold/minigolfdag,
hvor vi mødes hos Vestfyns Fodboldgolf kl. 10.00.
Man vælger så om man vil spille fodbold- eller minigolf, og kl. 12.00 spiser
vi vores medbragte frokost.
(Kan eventuelt bestilles i Ebberup Hallernes Cafeteria hos Bjarne).
Derefter kan man tage endnu en omgang på banerne.
Pris for spil: 25,- kr

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 lærer områdets dejlige
mennesker lidt bedre at kende.

Konstituering af bestyrelse
:
:
:
:
:
:

Jytte Nielsen
Tove Radza
Bodil Nielsen
Jørgen P. Pedersen
Ragnhild Hansen
Gerda Vestergård

Fredagsbaren er endnu et af lokalrådets instrumenter til at gøre vores
skønne 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.

Vi håber at se rigtig mange både ”gamle” og nye
deltagere til alle aktiviteter.

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Vi prøver at gøre det lidt festligt med god øl, vin, mousserende, dagens
drink - osv.
Fredagsbaren er i tidsrummet 16.00-18.00

Datoer for fredagsbar
3. juli
7. august
4. september

Nørre Alle 26, Assens
Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk
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2. oktober
6. november
4. december

facebook.com/ebberupogomegn
www.ebberup-if.dk
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Formand
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Suppleant

Lokalrådet åbner ”Fredagsbar” (næsten) hver måned. En fredag i hver
måned er der fredagsbar i ”Garagen” på Prinsevej 2.

Løb

Kom og vær med
Vi træner sammen, hver for sig
med sæsonstart i september

Sikke en start på sæson 2020 – vi nåede lige at træne i 2 uger – bom – så
kom COVID-19, og der var ingen tvivl – vi valgte at følge retningslinjerne,
og stoppede fællestræningen.
Og fællestræningen blev erstattet af: ”Vi træner sammen, hver for sig.”
I forsøget på at holde alle motiverede til at holde gang i træningen, og ikke
komme for meget i Corona-form, så fik træner Frank den geniale ide at
holde Corona-banko:
En banko plade hvor man fik et kryds for hver træning man havde opnået
på banko-pladen, og der var opgaver som:

En super god måde at blive motiveret til at komme af sted.
Ugerne gik, og udendørs aktiviteter som løb, kunne igen starte op – med
max 10 i en gruppe. Derfor mødtes vi i grupper på max 10 og trænede,
dejligt at være tilbage i fællesskabet igen.
Nu må vi mødes i grupper optil 50 personer, så derfor er vi tilbage ”på
banen” med fællestræning og vi kan igen arrangere fællestræninger ”ud af
huset”.
Åbningstider

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Mandag

Lukket

Tirsdag den 16. juni 2020 mødtes vi i Aa – Else og Kaj havde inviteret os
derned igen.
Vi fik trænet en tur i det smukke område ved vandet og efterfølgende stod
Else og Kaj klar med forfriskninger – en rigtig hyggelig aften.

Forårssæson afslutning
Den 30. juni 2020 holder vi afslutning, og sender vores gode trænere på en
velfortjent ferie.
Vi mødes fortsat tirsdage og torsdage kl. 18.30 og træner sammen, men
uden faste trænere.

Tirsdag

9-17

Onsdag

Privat & Erhverv

9-17

Dame & Herreklip

www.fl-rene.dk

Torsdag

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

4082 9240 | info@fl-rene.dk
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åben efter aftale

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
www.ebberup-if.dk

9

Opsætning, grafik & design: Redeko

Sæt din personlige rekord
Løb i korte bukser
Løb en ny rute
o.lign.
og der var mange der var med på ideen og fik taget billeder og lagt op og
dokumenteret de enkelte krydser.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet
Sommerferie indtil september
Ny sæson starter i September 2020, hvor planen er igen at have
Power-walk, Begynder løb og løb på programmet.
Trænger du til træning og frisk luft henover sommeren, så
er du velkommen til at møde op og deltage i de grupper,
der træner en tur sammen.

Stærkere muskler, bedre balance og bedre kredsløb, er
godt for os alle.
Vi får det bedre og bliver i bedre humør, især når vi gør
det sammen med andre.

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

Jolly. En ægte dansk original

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

Idrætsliv

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Motion er godt for kroppen, kredsløbet og det mentale.

Petanque

Så må vi spille igen
EIF Petanque placerer igen bolde
på petanquebanerne

Vi skal selvfølgelig overholde de regler, der er slået op i klubhuset. Indtil nu
er det gået godt.
Der spilles jfr. Det kendte program:

Tirsdag

19.00

Torsdag

14.00

Fredag

10.00

Søndag

14.00

Mange tak
Som det nok er alle bekendt, blev vores Petanquehus udsat for hærværk
fredag den 13. marts 2020. Ruden i indgangsdøren blev knust, men der
blev til alt held ikke stjålet noget.
Gerningsmændene havde også hærget på skolen overfor. Ragnhild kom
til stede og fik kapret håndværkerne. Således at døren blev sikret med en
plastplade indtil en ny rude kunne monteres. Der blev indgivet anmeldelse
for hærværk til politiet.
Vores forsikring: NEM-forsikring, oplyste ved anmeldelsen af skaden, at de
dækkede udgiften til afdækning af døren, mens vil selv skulle betale for
reparation af døren.
Ebberup Idrætsforenings Støtteforening tilkendegav på forespørgsel, at de
gerne ville betale for reparation af døren.

Mød op og få rørt musklerne igen.

Jubilæumsfesten

Regningerne fra Vestfyns Tømrerforretning lød på 756,25 for afdækning og
kr. 2902,45 for reparations af døren.
Petanqueafdelingen vil gerne takke Støtteforeningen for hjælpen med
betaling af døren – TAK.

Nu må vi holde fest. Vi har truffet
aftale med Bjarne om et fabelagtigt
arrangement med lækker spise og
lidt til at skylle maden ned.
Festen holdes for petanqueafdelingens medlemmer lørdag den 10.
oktober 2020.

2020

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

R E G N S K A B

Stævner

Lad os klare hele eller dele af
Jeres bogføring, administration,
betalinger og regnskab – så kan
I bruge tiden på udvikling.

Aftenstævne
Fredag den 18. september 2020. Der kommer en indbydelse.
Udendørs Klubmesterskab
Spilles lørdag den 17. oktober. Der kommer en indbydelse.

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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REGNSKAB - BOGFØRING - ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger
Drejervænget 8 - 5610 Assens - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk
www.ebberup-if.dk
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Der vil blive udsendt indbydelse til
medlemmerne.

Indendørs petanque

EIF Petanque begynder mandag den 19. oktober 2020 kl. 1000 – 1200.
Alle medlemmer fra EIF Petanque og fra EIF Senior er velkomne.
Det koster 20 kr. pr. gang. Pengene går til betaling af halleje, vedligehold af
materiel og til nyindkøb af kugler m.v.
Der spilles alle mandage fra 19. oktober 2020 til 22. marts 2021 med
undtagelse af mandag den 28. december 2020.

FIPROS

Ingredienser og færdigpakkede fødevarer �l hele verden
Samarbejder globalt
Stø�er lokalt
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Ebberup Hallerne lægger igen baner til i Hal 2
fra mandag 19. oktober kl. 10.00 - 12.00

www.ﬁpros.dk
Rybergsvej 1 – 5631 Ebberup
Tlf.: 64 74 22 88
Email: ﬁpros@ﬁpros.dk

Lørdag den 7. november 2020 kan vi endelig komme til at
spille forårets indendørsmesterskab.
Det bliver lidt historisk, idet medaljerne har den
oprindelige dato fra foråret indgraveret.
Lørdag den 20. marts 2021 spiller vi igen om indendørsmesterskab for 2020/2021.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

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

Spinning
Fed musik, fart på
og glad i låget..

Kom og lad dig guide af en af vores instruktører, der hver med deres egen
stil sørger for en fed træningsoplevelse på cyklen.
Lad musikken bære dig igennem en effektiv konditionstræning så du bliver
stærkere og får mere energi og du simpelthen ikke kan undgå at blive helt
glad i låget.

Jans El-Teknik Aps

Vi kører på vores spritnye Body
Bikes hvor du kan følge træningen
på en APP du har downloaded.

Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’

Du er så velkommen til at blive del
af et fællesskab hvor der er plads til
alle. Vi har forskellige holdtyper, så
du helt sikkert kan finde et hold der
passer lige netop til dig.

Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk

Tag en snak med en af vores spinninginstruktører om hvilket hold vil
passe bedst til dig og kom og få en
gratis prøvetime.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk
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www.janselteknik.dk

Post-Covid sommerbike holdplan
Mandag
Formiddagsspin

med Leif

09.30-10.30

med Pia
med Britt

17.00-18.00
18.15-19.15

med Leif
med Susan

09.30-10.30
18.30-19.30

med Susan
med Flemming

17.00-18.00
18.30-19.30

med skiftende instruktører

10.00-11.00

Tirsdag
Spinning
Spinning

Onsdag
Formiddagsspin
Spinning/med TeenFit

Torsdag
Spinning/Begynder
Spinning

Søndag
Spinning

Vi har lige nu følgende niveauer:

Basis
Teknik og intensitet for lettere øvede
Spin 1
Højintens træning for øvede
Se holdplan for tidspunkter for de forskellige hold.

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Vi støtter
Ebberup Idrætsforening

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Med et OK Benzinkort kan du være med til at støtte
Ebberup IF uden det koster dig en krone. Med kortet kan du
tanke benzin eller diesel mere end 670 gode steder i Danmark.
Se mere på www.ok.dk/lokalsporten hvordan du støtter.
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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Begynder
For dig der vil i gang med at spinne, være del af et hold
hvor der er plads til ALLE.

Ebberuphallerne, Dit idræts og Kulturcenter, har den store glæde at kunne
meddele offentligheden, at vi åbner næsten til det normale efter COVID 19,
dog gøres opmærksom på at virus stadig er her, så en god portion sund
fornuft vil ej være at foragte. Venligst følg anvisninger god håndhygiejne
afstand osv. Bad kan man bruge igen, vær dog opmærksom på antal af
gangen i rummene 10-12 stk., og ellers vent.
Vi har en den forgangne 3 måneders tid fået lavet nogle af de lavpraktiske
ting som forhåbentligt føles dejligt for jer at komme i.
Alle lamper i centeret er udskiftet til Led belysning, efter godt samarbejde
med Annette Hofmann og El-Flex.

Bjarne er også begyndt, og har p.t. fået næsten alle ”aflyste” konfirmationer og andre festligheder ind i ordremappen igen.
Næsten normale tilstande igen! Dog mangler vi det årlige brugermøde i
hallerne, her vil jeg henstille til at vi aflyser og sender timeønsker allerede
nu, så jeg kan få lagt en kabale, jeg ser frem til at høre fra jer.
Vi glæder os til at modtage jer og at I vil hjælpe med til at gøre hvert
besøg, hyggeligt, rart som vi ”plejer”.
Mange hilsner og god sommer.
Leif

Idrætsliv
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Hal 1 har vi lakeret gulv, streget op til kortbane håndbold, boldafdelingen
allerede skaffet en del stævner, godt arbejdet.

Gymnastik

Ærgelig afslutning
Covid19 forhindrede sæsonens
højdepunkt - Forårsopvisningen 2020

Corona satte en brat stopper for årets forårsopvisning i marts måned i
Ebberup Gymnastikforening.
Og vi står desværre tilbage med en sæson, hvor vores gymnaster og instruktører ikke fik mulighed for at vise os alle, det de havde arbejdet hårdt
på gennem hele sæsonen.
Vi ser nu frem mod den kommende sæson, som starter op i uge 36, og
håber at se jer alle derude på holdene igen.

Stor tak til alle de frivillige
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til alle vores instruktører, hjælpeinstruktører, føl og andre samarbejdspartnere - vi sætter stor pris på jeres
store engagement og det arbejde i lægger i foreningen.
Peter og Majbritt fra bestyrelsen var i maj/juni måned rundt med fine
gavekurve fra Spar til dem alle, da vi desværre ikke havde mulighed for at
afrunde sæsonen, som vi plejer.
Derudover blev de to gymnaster Sille og Sidsel overrasket af Peter og
Majbritt, da de var blevet udnævnt til årets gymnaster.
Et stort og velfortjent tillykke til jer begge!

Opsætning, grafik & design: Redeko

Der skal også lyde en særlig tak til Dennis fra Royal Flyt, som endnu
engang har været behjælpelig med at hente udstyr for os.

Nye biler - Brugte biler - Værksted

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

Tlf. 64 71 22 30 · www.kiro-assens.dk
kontakt@kiro-assens.dk

Idrætsliv
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Brug dit kort
og støt EIF
www.ebberup-if.dk
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Ebberup tennisklub
Har du lyst �l at spille tennis? Det er sjovt og det er sundt.
Vi bor lige overfor Ebberup Skole på Skolevej, og har 2 ﬁne baner og et hyggeligt klubhus.
Kom og prøv - familier kan spille gra�s om søndagen fra kl. 13-15, i maj og juni 2020.
I kan låne ketchere og bolde samt få instruk�on.

Vil du være medlem er kon�ngentet
Børn

250,- kr. /sæson

Voksne

600,- kr. /sæson

Familier

1100,- kr. /sæson

Nøgle til baner og klubhus
udleveres mod depostium på 40,- kr.

Kontakt os
Erik Christensen - Formand
Tlf. 6176 3386 | erikdrudgaard@gmail.com
Ivan Rasmussen - Medlemskasserer
Tlf. 6016 1954 | ijr@dadlnet.dk

www.ebberuptennisklub.dk

Vi kører også for dig

gymnastik@ebberup-if.dk
Vi ønsker jer alle en skøn sommer.

Tabita Bülow Kyster
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Idrætsliv
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk

25

Opsætning, grafik & design: Redeko

Vi mangler stadig nogle hjælpeinstruktører på nogle af vores hold til næste
sæson.
Så hvis du, eller nogen du kender, har mod på at give en
hjælpende hånd på et af vores hold, så kontakt endelig
bestyrelsen på mailadresse

Bold

Sommerhilsen fra Bold
Efter en øjeblikkelig lukning af træning
blev der liv igen på banerne i maj

Bold afdelingen vil gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer med forhåbentlig rigtig godt vejr, en masse is og sommersjov.
Forårs sæsonen i fodbold blev i år lidt anderledes end den normalt er. Som
vi lige var klar til at slutte indendørs sæsonen og starte udendørs sæsonen
lukkede landet ned.
Det betød at vi i bestyrelsen straks tog affære og fulgte regeringen og
sundhedsmyndighedernes råd om at lukke alt aktivitet ned for at mindske
smittespredningen.
I midten af maj fik vi så småt lov til at starte træningen op igen, dog med
en masse restriktioner som skulle følges. Det betød at der igen kom liv på
boldbanerne og en masse skønne børn og seniorer kunne komme igang
med fodbold igen.
Vi syntes at trænere og spillere har klaret “opgaven” mht. COVID-19
rigtig fint. Nu er Forårs sæsonen for børnene ved at være slut grundet
sommerferie, og selv om sæsonen ikke var så lang som normalt har den
været god og sjov.
Vi håber at mange børn er klar til fodbold igen når sommerferien er
overstået.

Vores oldboys hold træner fortsat hen over sommeren om torsdagen fra
kl.19.00-20.30 samt der ofte er en hyggelig stund efterfølgende.
Nye spillere er altid velkommen til at komme og træne med et par gange
inden tilmelding.
Vores damehold træner ligeledes hen over sommeren, det er om onsdagen
kl. 19-20.30 - de har det smadder sjovt og nye spillere er velkommen og
her er plads til alle.

Komplet erhvervsløsning
Fakturering
Afstemning
Budget

Bogføring
Moms
Løn

6022 2353 | info@rsregnskab.dk | www.rsregnskab.dk
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Ebberup Hallerne

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

60,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
“Jeg forstår, at økonomi
ikke kun handler om tal”

Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
450 kr
pr. kuvert
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Vi har fra U10 og op efter indgået et samarbejde med Flemløse og Haarby
om fodbold, disse hold kaldes i daglig tale for FEH.
Vi har valgt at indgå et samarbejde for fortsat at kunne tilbyde fodbold i
vores klub, og for at give nogle stærkere hold med flere muligheder.

Hold din fest i

Bestil Flag Allé i Ebberup
Fødselsdage
Bryllup
Jubilæum
Events
Barnedåb
Konfirmation
Fest
Vi mangler dommere som kan dømme vores ungdomhold og lidt senior
kampe, så har du et dommerkort som bare ligger og samler støv, vil vi da
gerne sørge for at det kan blive støvet af og du kan komme ud og bruge
fløjten igen.
Hvis du ikke har et dommerkort men godt kunne tænke dig at hjælpe
klubben med at dømme nogle kampe, vil vi gerne tilbyde at uddanne nogle
til dommere.
Kontakt Brian Juul på telefon 28 90 33 64 og få en snak om dine
muligheder og vores eventuelle fremtidige samarbejde.
Husk vi har altid brug for frivillige til forskellige opgaver i
klubben.
Hvis du kunne tænke dig at blive en del af et stærk og
sjovt fællesskab, så tøv ikke med at kontakte en fra
bestyrelsen i EIF Bold.

Flag Allé skal bestilles senest 14 dage før dagen.
Kontakt Svend Erik Haugaard på 2765 4631 eller hojtoften29@yahoo.dk

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

Bo Hartmann
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Sommerhilsner fra EIF Bold.

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

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

Ebberup Idrætsforening

..med mere

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2422 3710

kasse@ebberup-if.dk

2639 1567

web@ebberup-if.dk

2382 6722

anne@familien-olsson.dk

4076 0167

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

5126 0863

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
Jacob Medici
Web & Klubmodul ansvarlig
Andreas Kyster
Suppleant
Anne Olsson

EIF Bold
Formand : Bo Hartmann

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Tabita Bülow Kyster

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

Formand : Preben Madsen

Redaktør : Morten Augustsen

Vi støtter lokalsporten

Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15

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

Idrætsliv
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køreskolendrive.dk

Idrætsliv

Opsætning, grafik & design: Redeko

EIF Støtteforening

EIF event kalender 2020
1. februar
23. februar
21. februar
29. februar - 1. marts
21. marts
25. maj
30. juli - 1. august
1. august
august
september
26. september
31. oktober - 1. november

30. november
27. - 31. december

Vinterfest
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Loppemarked
Forårsopvisning
LadyWalk
Byfest
Familiedag
Minigolf tur
Opstartstur
Go’Nat Idræt
Loppemarked
Halloween SlushIce
Fyrværkeri salg

Støtte
Støtte
EIF
Bold
Gymnastik
AFLYST
Fitness
AFLYST
Støtte
AFLYST
Fitness
Senior
Senior
EIF
Bold
Gymnastik
Bold

Der tages forbehold for ændringer i events og datoer.
Følg med og læs mere på Facebook og EIF hjemmeside:

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

8. august 2020

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:

26. juli 2020

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

