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salonpetitebberup@gmail.com
Pensionist rabat

Lukket

9-17

9-17

9-19

9-17

åben efter aftale

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Åbningstider

Dame & Herreklip
Privat & Erhverv

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

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Alle disse fine ting, som glæder rigtig -  meget fører jo så hen til at minde 
om, at vi i den grad skal huske at passe på.

HOLDE AFSTAND – VASKE HÆNDER – SPRITTE AF – BLIVE HJEMME HVIS 
MAN ER SYG.

Det ville være så trist, hvis vi igen skal lukke ned for alle vores aktiviteter. 

Så lad os stå sammen – minde hinanden om at passe på.

Det er så vigtigt.

Lad os stå sammen
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Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Assens
Privat & Professionel

Superfint, at der nu i hallen kan tilbydes massage hos David. Helt oplagt at 
have ”Needtotrain” i huset.
Jeg kan se, at der kommer mange for at få behandling og hører så mange 
rosende ord.

Så det er oplagt at benytte David, hvis man har brug for behandling.

Massage i hallen

Der er så meget positivt – som vi kan være stolte af i Ebberup.

På trods af at Covid-19 igen truer og begrænser os alle – ja så syntes jeg, 
at det har været så livsbekræftende og godt, at se aktiviteten i EIF.

Hvor bliver man da glad når det vrimler med glade fodboldspillere, der med 
forældre, familie og venner fylder boldbanerne op. Glade råb og hujen når 
der er stævne i boldafdelingen.

Skønt, at se en parkeringsplads, som er proppet med biler, fordi der er fuld 
gang i gymnastikhold – håndbold – spinning – jumping – styrketræning – 
senioridræt.

Dejligt, at passere petanquebanerne og se engagement og hygge på ba-
nerne og i klubhuset.
Skønt, at se flokken af løbere og powerwalkere, som hygger sig før og efter 
aktivitet. 

Så godt at se, at der på trods af, at man nu skal bære maske, stadig er folk 
i cafeteriet hos Bjarne. 

Stor aktivitet trods Covid19

Hovedformanden
Nyt fra

http://www.ebberup-if.dk
http://www.salonpetitebberup.dk
http://www.fl-rene.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.flugger.dk
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Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Vi støtter lokalsporten

Desværre må Boldafdelingen aflyse Loppemarkedet og Gymnastikafdelingen 
aflyse Halloween fest.

I det hele taget har vi måtte aflyse en del p.g.a Covid-19. Så det giver 
anledning til, at bede jer, som endnu ikke er tilmeldt support-el, om at gøre 
noget ved det.

I kan have en besparelse på jeres eget el/gas regnskab, samtidig med at 
Energi-fyn støtter EIF.
Tænk på OK-benzinkort til støtte for EIF.
Syn bilen hos Assens-bilsyn, og nævn EIF.

Alt sammen noget som giver økonomisk hjælp til EIF – så 
vi fortsat kan gøre det bedste for:

LØB – BOLD – GYMNASTIK – FITNESS – PETANQUE – 
SENIORIDRÆT

Sig til hvis i skal bruge hjælp til tilmelding.

EIF har brug for din støtte

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

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

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

Desværre må vi aflyse GodnatIdræt i år. Vi skal passe på med at forsamles 
og risikere smitte. Derfor springer vi 2020 over.

Men jeg håber, at der er nogen af jer, som har mod på at være med når 
Godnatidræt 2021 skal arrangeres. Det plejer at være et fint arrangement, 
til stor glæde for vores børn.

Så tænk over det.

GodnatIdræt aflyses i 2020

Husk samtidig på, at der er en stor flok frivillige ildsjæle, som gør en 
fantastisk indsats.
De fortjener så stor ros og skulderklap for deres indsats.

Tænk nu lige på det når du afleverer dit barn til træning – du selv deltager i 
en sport – i det hele taget husk: det koster ikke noget at give et skulderklap 
og sige DU GØR DET SGU GODT.

Giv et skulderklap til de frivillige

http://www.ebberup-if.dk
http://www.tandlaegerne-ostergade.dk
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
http://il.ebberup-if.dk
http://www.gcauto.dk
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Sæsonstart  
uge 36

Sæsonprogram 2020/2021
Ebberup Gymnastik

Der arbejdes fortsat på programmet, men du kan altid holde dig opdateret på vores hjemmeside 
gymnastik.ebberup-if.dk. Her kan du også læse mere om foreningen, de forskellige hold, 
instruktørerne, kontingent osv.

Har du spørgsmål er du meget velkommen 
til at kontakte os på: gymnastik@ebberup-if.dk

Onsdag 16.00  - 16.45
Fuld Gas 3 – 5 år  Tirsdag 16.30  - 17.30 
Rytmepiger * Onsdag 16.45    - 17.45   
Spring 0. – 2. kl. Torsdag 16.00      - 17.15     
Spring 3. – 4. kl. Torsdag 17.15  - 18.45 
Superboys 0. – 4. kl. Onsdag 16.45  - 18.15 
Spring 5. – 7. kl. Mandag 17.30  - 19.00 
Ungdomsholdet Rytme el. spring 8. kl. - ? Onsdag 18.30  - 20.30
Evigt unge damer Torsdag 19.00  - 20.30 
Motionshold damer Tirsdag 18.00  - 19.30
Motionshold herrer Mangler instruktør! Tirsdag 20.00  - 21.30
Yoga -  i spejlsal Mandag 19.30  - 20.30

Vi glæder os til at se dig!

LØRDAGSYOGA  8.30 - 9.30
Tilmelding fra gang til gang 
Se også hjemmeside og Facebook

* Træning i skolens gymnastiksal. Øvrige hold træner i Ebberup Hallerne

Forældre/barn  1 – 3 år

0. – 3. kl.  
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Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15
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Vi mangler altid hjælpere til vores hold, så hvis du har mod på at give en 
hjælpende hånd, så kontakt endelig Bestyrelsen.

Vi mangler p.t hjælpere til holdet FULD GAS, som er for de 3-5 årige. De 
træner hver tirsdag fra kl. 16.30-17.30 – kontakt os endelig, hvis dette 
lyder som noget for dig.

Hjælpeinstruktører

gymnastik.ebberup-if.dk

Sæson 2020/2021 er skudt godt i gang og ALLE vores hold er blevet 
oprettet. Der er dog stadigvæk plads til flere deltagere på alle hold, så kom 
endelig forbi til en prøvetime – vi har helt sikkert et hold, der passer til dig.

Se vores sæsonprogram på vores hjemmeside:

Alle gymnastik hold er i fuld gang,
men der altid plads til flere gymnaster

Vi har også et hold til dig

http://www.ebberup-if.dk
http://gymnastik.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://k�reskolendrive.dk
http://gymnastik.ebberup-if.dk
http://gymnastik.ebberup-if.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

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

REGNSKAB - BOGFØRING - ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

2020

familie.ebberup-if.dkLæs mere på: 53 167

Ingen tilmelding nødvendig

20. september

25. oktober

22. november

27. december

31. januar

28. februar

18. aprilpr. gang
50,- kr.for helefamilien

Familieidræt er 2 timers forskellige aktiviteter for forældre, bedsteforældre 
og børn i alle aldre, der har lyst til at lave aktiviteter  sammen med andre 

familier, uden tilrettelagt program. Man bestemmer selv aktiviteterne
- det vigtigste er fælles oplevelser med familien.

på følgende søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne
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Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

På grund af COVID-19 er vi desværre nødsaget til at aflyse dette års 
Halloween fest.
Vi håber på, at vi vender stærkt tilbage med dette arrangement i 2021.

Vi ser frem til en sæson med masser af bevægelsesglæde og fællesskab!

Halloween fest aflyst

I denne sæson har Gymnastik- og Boldafdelingen startet et samarbejde 
omkring Familieidræt. Det foregår på en udvalgt søndag i hver måned, se 
bl.a. vores hjemmeside for datoer – hvor man som familie, kan komme op i 
hallen og dyrke forskellige idrætsaktiviteter.

Der er plads til alle aldre, og det koster kun 50 kr. for hele familien. Vi 
håber at se mange af jer til Familieidræt i løbet af året.

Familieidræt samarbejde

http://www.ebberup-if.dk
http://www.charlotte-kjaer.dk
http://familie.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.evts.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!
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Kontakt os på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172

Annoncerfra 750,- kr.
pr. år

Idræts- & kultur foreningsblad i farver
Gratis opsætning af annonce
Udgives 6 gange årligt
Omdeles til over 600 hustande
I butikker i Assens og Ebberup
Online på www.ebberup-if.dk

Bliv annoncør i Idrætsliv

Alle vores hold afvikles selvfølgelig efter de retningslinjer som DGI og 
Sundhedsstyrelsen har anvist ift. COVID-19.
Vi opfordrer til, at både udøvere og forældre fortsat overholder de ret-
ningslinjer, som står på vores hjemmeside, og som vores instruktører har 
anvist om på holdene.

Vi har bl.a. fokus på at opretholde afstand mellem udøverne – i den 
udstrækning det er muligt – både under træningen og ift. 
til når man ankommer og forlader hallen.

Vi opfordrer til at bruge håndsprit i løbet af træningen og 
vi spritter/vasker brugte redskaber af efter hver træning.

Kommer der nye retningslinjer vi skal forholde os til, 
bliver disse meldt ud på vores hjemmeside og facebook-
side og af vores instruktører på de enkelte hold.

Gymnastik efter DGI retningslinjer

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Tabita Bülow Kyster

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

Ligeledes mangler vi en U10 træner til vores håndbold hold, der er pt. 5 
spillere, men der skulle jo meget gerne komme flere til, når vi finder den 
rigtige træner.

Så kontakt bestyrelsen, nu når du ikke kan vendte med at komme ud og 
træne en flok dejlige piger og drenge.

U10 håndbold træner søges

Derfor mangler vi en ny træner til at overtage for Claus, da det ville være 
en skam at være nødt til, at lukke et hold ned på 15 dejlige unger, som 
kommer, hver gang for at have det sjovt med kammeraterne og spille noget 
bold.

Hvis du står der ude og vil prøve det af, så kontakt bestyrelsen eller Claus, 
og vi står klar til at hjælpe dig/jer i gang.

Vi giver hellere end gerne et trænerkursus til dig, så du er rustet til 
opgaven, så skynd jer at kontakte os, så vi stadigvæk har et U5-7 hold i 
Ebberup.

U5-U7 fodbold træner søges

Boldafdeling er i rivende udvikling, lige pt. strømmer det ind med nye 
spillere, særligt i fodbold er der rigtig god tilmelding.

Der startes et U4 hold op når vi begynder vores indendørs træning, som 
kommer til at foregå i skolen gymnastiksal.

Selvom det går strygende for alle vores fodboldhold, så kan der ikke spilles 
fodbold uden en træner. 
Claus Carlsen har valgt at stoppe på U5-U7, og i denne anledning vil 
bestyrelsen gerne sige en stor tak til ham, for at træne vores U5-7 hold.

Sæson med mange nye medlemmer
til trods for udfordringerne med Covid19

Bold i rivende udvikling
Bo

ld

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/fest/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.vilsmark-autoservice.dk/
http://bold.ebberup-if.dk
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www.fipros.dk
Rybergsvej 1 – 5631 Ebberup
Tlf.: 64 74 22 88
Email: fipros@fipros.dk

FIPROS
Ingredienser og færdigpakkede fødevarer �l hele verden

Samarbejder globalt
Stø�er lokalt
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Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Covid19 er der jo stadigvæk, og det driller da en smule, men DBU har 
fundet nogle gode løsninger til os, her hvor vi har spillet uden for.

Det bliver lidt mere problematisk når vi skal i gang indenfor, for pt. er det 
svært at afholde stævner, når der maks må være 50 personer samlet.
Vi håber det bliver bedre, så vi kan spille en masse fodbold og håndbold til 
efteråret/vinteren igennem.

Vi holder efterårsferie her i uge 42, og så vender vi 
tilbage med træning indendørs fra uge 43.

Loppemarked er desværre aflyst denne gang pga. covid 
19.

God dag der ude og pas på hinanden og hold afstand.

Covid19 udendørsløsninger og efterårsferie

bold@ebberup-if.dk
EIF Bold

Bo Hartmann

http://www.ebberup-if.dk
http://www.fipros.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
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www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberuptennisklub.dk

Erik Christensen - Formand
Tlf. 6176 3386 | erikdrudgaard@gmail.com

Ivan Rasmussen - Medlemskasserer
Tlf. 6016 1954 | ijr@dadlnet.dk

Kontakt os

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

250,- kr. /sæson

600,- kr. /sæson

1100,- kr. /sæson

Børn

Voksne

Familier

Vil du være medlem er kon�ngentet

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.

Har du lyst �l at spille tennis? Det er sjovt og det er sundt.

Ebberup tennisklub
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facebook.com/ebberupogomegn www.ebberup.dk

Fredagsbaren har været og er en kæmpe succes, som vi også forsætter 
med i det omfang vi kan gøre det forsvarligt.

Ebberup og omegns lokalråd har på det sidste arbejdet på sikkervej, lige 
som vi også har arbejdet en del på en cykelsti sammen med de øvrige 
lokalråd i Kommunen.
Hvor vi binder alle områder sammen med et stisystem, nogle stier er der 
i forvejen, andre skal laves, det vil være stier af forskelligt materiale og 
breder mm.
Det vil give nogle fantastiske muligheder for at komme rundt og se alle 
vores skønne områder. Og som sagt det første som vi fra arbejdsgruppen 
har planlagt er fra Ebberup til Assens, langs banen.

Der er også lige nu sat gang i projekt Ravnekærvej hvor der kommer fortov 
op til Stensland, og hvor vi for lavet lidt mere luft til cyklister hen over 
banen.
Vores næste fokus område vil være Prinsevej, hvor vi også skal have kikket 
på trafiksikkerhed.

Lokalrådets Generalforsamling har vi prøvet at afholde flere gange, men på 
grund af Corona, har vi måtte udskyde det.
Så nu har vi valgt at udskyde den til næste år, så vi springer et år over. Det 
er ikke optimalt men det var det bedste vi kunne gøre.

Cykelstier, fortov og Fredagsbar
EBBERUP+OMEGN

Ebberup Lokalråd

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberupvognmandsforretning.dk
http://http://www.ebberuptennisklub.dk/
http://il.ebberup-if.dk
https://ebberup.dk/
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WWW.PERNILLEHEDE.COM

Senioridræt henvender sig til alle 60+ med motion og 
socialt samvær.

Også på grund af Corona, har vi besluttet at fortsætte 
gåturene hver tirsdag kl. 9.30 så længe vejret tillader det.

I naturen er der i hvert fald plads nok til at holde afstand.

OBS - Gåture tirsdage fortsætter

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen
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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 kortTlf. 64 71 22 30 · www.kiro-assens.dk 

kontakt@kiro-assens.dk

- Vi støtter lokalt

 kl. 14.00 Kaffebord og hygge i Cafeteriet
 kl. 14.30 – 16.00 Badminton i Hal 1
 kl. 14.45 – 15.45 Gymnastik og Bob i Hal 2

Er således i gang hver onsdag efter følgende skema

Indendørsaktiviteterne

Senioridræt fik på trods af coronarestriktioner gennemført vores opstarttur 
til Fuglezoo. Vi var heldige med vejret, for vi skulle drikke kaffe udendørs, 
da deres cafeterie er lukket ned.

Der var knap så mange der deltog, om det så er på grund af Corona eller 
hvad, men vi der var med havde en dejlig dag.

Vi fik dermed startet indørssæsonen som sædvanlig, men må desværre ikke 
synge ved kaffehyggen og alle skal huske mundbind, når de går i Cafeteriet.

Til gymnastikken kan vi heller ikke lave alle de sjove ting, vi plejer at slutte 
af med, men vi prøver at finde muligheder og håber så på at det løser op 
engang.

Jeg synes også at vore medlemmer er rigtig gode til, at overholde ret-
ningslinierne, så vi kan ses på trods af Corona, så ingen skal blive væk af 
den grund.

TAK FOR DET.

Vellykket opstartstur til FugleZoo
og indendørs sæson sat igang

Senior rykker næste indenfor
Se

nio
r

http://www.ebberup-if.dk
https://clubsportigan.dk/
http://www.pernillehede.com
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.autohuset-ebberup.dk
http://www.kiro-assens.dk
http://senior.ebberup-if.dk


21www.ebberup-if.dk

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

3 første gange gratis, herefter 50 kr. pr. gang.
Tilmelding til Kirstine Kot 5189 4800/ Messenger.

Medlemmer tilmeldes på vores hjemmesiden.
Husk indendørs sko og vand, og så håber jeg vi ses.

Alle kan deltage!Onsdage kl. 17.00 - 18.00
i Ebberup Hallerne

Begynder-hold
Jumping Fitness
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Leif er super god til at sørge for at der bliver holdt rent, og at der altid er 
papir og masser sprit klar, så bruge endeligt.

Vi håber at vi i 2021 kan holde vores familie dag som vi 
plejer ude ved Vestfyns Fodboldgolf, med hygge bold og 
god mad.

Vi fik i år købt nye spinnings cykler som er blevet taget 
rigtigt godt i mod, og dem glæder vi os til at bruge mange 
timer på sammen med jer.

Corona fylder meget for os alle, og det gør det naturligvis også i fitness, vi 
gør alt for at opfylde de krav og retningslinjer der er udstukket, og når vi 
kikker på jer medlemmer er i også super gode til at huske at holde afstand 
og spritte af.

Vores gode instruktører sørger også for at lave mange hold så alle kan 
få dyrket så meget motion som muligt, og på forskellige tidspunkter, der 
vil også i fremtiden komme flere events som i medlemmer endelig skal 
tilmelde jer.

Vores medlemmer er gode til at efterleve
krav og retningslinier så der er plads til alle

Rengøring og masser af sprit

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

Fit
ne

ss

http://www.ebberup-if.dk
http://www.janselteknik.dk
http://fitness.ebberup-if.dk
http://il.ebberup-if.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
http://fitness.ebberup-if.dk
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Rise Flemløse Sparekasse     Kirkebjergvej 13     Flemløse     5620 Glamsbjerg     Tlf. 6472 1658     www.sparekassen.dk
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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 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

08.00 - 
09.00

09.30 - 
10.30

Spin 

basis

Spin 

basis

Spin 

basis

10.00 - 
11.00

Spin 1

16.30 - 
17.30

16.45 - 
17.45

17.00 - 
18.00

Spin 

basis

Spin 

basis

Kun be-

gynder

Spin 

basis

18.15 - 
19.15

Spin 1 Spin 1 Spin 1

19.00 - 
20.00

20.00 - 
21.00

Gældende fra
31. august 2020

Ebberup Fitness Spinningplan

http://www.ebberup-if.dk
http://www.sparekassen.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.rsregnskab.dk
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6474 1549 | post@ebberuphallerne.dk | www.ebberuphallerne.dk

Dit Idræts- & Kulturcenter

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

Ebberup Hallerne
Velkommen �l

Se ledige  der
bes l baner direkte

betal online
- det er nemt

Online Booking
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Nørre Alle 26, Assens

Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk

Tirsdage med fokus på styrkeøvelser undervejs – hvor vi både træner 
kondition og styrke/muskler/balance på enten Power walk ruten eller 
løberuten.

Torsdage er uden øvelser, og dermed tager vi ruten uden stop – men 
”samler” altid op nogen gange på ruten, så vi alle kommer fælles i mål.

Nogle mødes i weekenden og tager en tur, vi har bl.a. nogen seje piger, der 
hver søndag skiftes til at arrangere en tur, med efterfølgende havbad – det 
er skønne billeder, de sender til klubben efterfølgende.

Vi er nu i fuld gang med efterårs sæson 2020.

Vi har Power walk hold og Løbehold og vi har fortsat plads til flere – så bare 
mød op.

Vi træner tirsdage og torsdage kl 18:30 fra hallens P-plads.

Tirsdage også med styrkeøvelser
og torsdage med “frit” løb

Løb & PowerWalk
Lø

b

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
http://lob.ebberup-if.dk
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION
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70 10 11 99 . www.ret-raad.dk/fyn7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Dagene bliver kortere og dermed varer det ikke længe 
inden det bliver mørkt når træner.

Derfor varer det heller ikke længe, inden I ser os derude 
på ruterne med reflekser, pandelamper mm – men 
træningen udendørs den fortsætter i højt humør.

På med pandelampe og reflekser

Årets Puls løb, som vi plejer at tage til Assens Arena og deltage i, var aflyst 
i år. Derfor besluttede vi at afholde vores eget lille Puls erstatningsløb og 
inviterede Multi-motion i Assens her til Ebberup.

Arrangementet blev afholdt efter alle COVID-19 foreskrifter, og vi var så 
heldige med vejret at vi også kunne sidde udendørs og nyde en sandwich 
fra Ebberup Hallens Cafeterie og få en hyggesnak efter ”løbet”.

EIF Løb’s eget Puls løb

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/assens
http://www.kjaerskoekken.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
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Vi støtter 
Ebberup Idrætsforening

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.

facebook.com/eifstoetteforeningeif.forening@gmail.com

Eventuelle forslag skal være indgivet senest
16. november 2020 på eif.forening@gmail.com

Alle er velkomne

i Ebberup Hallernes Cafeteria

Torsdag 26. november 2020

kl. 19.30

Støtteforening afholder Generalforsamling

Generalforsamling

Ebbberup Idrætsforening
Støtteforeningen
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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)

Det gælder for alle interesserede
– også selv om man aldrig har prøvet at spille.
Der er instruktører, der kan hjælpe jer i gang.

VI SES!

Venlig hilsen
Ebberup Badmintonklub

Torsdag 29. oktober
kl. 20.00 - 21.00

og/eller

Tirsdag 24. november
kl. 20.00 - 21.00

ALLE, der har lyst til at prøve at komme og spille badminton

KOM og MØD OP I HALLEN

Gratis voksenbadminton

www.ebberupbadminton.dk
Ebberup Badmintonklub

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
https://www.facebook.com/groups/914748501968672/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
http://www.ebberupbadminton.dk/
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6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

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 : Tabita Bülow Kyster 5126 0863

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

EIF Bold
bold@ebberup-if.dkFormand : Bo Hartmann 4076 0167

Anne Olsson 2382 6722

Suppleant

anne@familien-olsson.dk

Andreas Kyster 2639 1567

Web & Klubmodul ansvarlig

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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..med mere

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.

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:anne@familien-olsson.dk
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:kasse%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.fynskebank.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.

Idrætsliv

il.ebberup-if.dk

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

udkommer næste gang

Idrætsliv

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

29. november 2020

Støtte
Støtte
EIF
Bold
Gymnastik
Fitness
StøtteStøtte
Fitness
Senior
Senior
EIF
Bold
Gymnastik
BoldBold

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

1. februar
23. februar
21. februar

29. februar - 1. marts
21. marts

25. maj
30. juli - 1. august30. juli - 1. august

1. august
12. august

16. september
26. september

31. oktober - 1. november
23. oktober

27. - 31. december27. - 31. december

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

EIF event kalender 2020

www.ebberup-if.dk

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

12. december 2020

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

