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Ledige stande i 2 dage for 250,- kr.

Ebberup Loppemarked

EIF Bold
Arrangør

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

Børn under 12 år - gratis

Entré20,- kr.
Klar til at gå på opdagelse?

og gøre flere gode fund

2021
Åbent  kl. 10.00 - 16.00

30. - 31. oktober
Lørdag & Søndag

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Ebberup Loppemarked

idrætsliv N
r. 

5

Oktober 2021

EIF Løb
aktiviteter

Halloween fest
5. november kl. 18
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Når vi snakker om opbakning, så afholder Boldafdelingen jo snart 
Loppemarked igen. Det bliver så godt at se hallerne fyldt op med en masse 
mennesker, som måske ikke lige plejer at komme i Ebberup Hallerne.

Husk at i også alle er velkommen her.
Det vil både lørdag og søndag være muligt at tegne en SupportEl aftale, til 
fordel for EIF.
Og Søndag kan der tegnes OK Benzinkort. Så endnu et godt argument for 
at dukke op. 

Loppemarked – SupportEl – OK Benzinkort
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Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk

Assens
Privat & Professionel

Så vil jeg også lige minde om at der kan købes rigtig god og lækker mad i 
Ebberup Hallernes Cafeteria.
Esper byder på mange lækre ting og det håber jeg at vi alle bakker godt op 
om.

Det kan virkelig anbefales. Jeg har lige selv holdt en fest hos Esper. Det var 
så gennemført lækker mad og god behandling. Bare lige til info.

Ebberup Hallernes Cafeteria

Jobtilbud – hjælp ønskes

Som jeg før har skrevet, får vi til nytår brug for en ny redaktør på Idrætsliv. 
Desværre stopper Morten Augustsen til 1. januar. Vi har spurgt os for, 
skrevet i Idrætsliv men har ikke rigtig fået løst opgaven. Det vil være så 
ærgerligt, hvis vi skal droppe Idrætsliv.
Så hvis nogen har mod på opgaven, eller kender en som kunne være en 
mulighed, ja så hører jeg meget gerne fra jer.

Håber virkelig at vi kan få det løst, vi har jo det flotteste blad med mange 
annoncører og god info. Det skulle ikke gerne stoppe.

Hovedformanden
Nyt fra

EIF mangler en redaktør

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
http://il.ebberup-if.dk
http://www.flugger.dk
http://www.fynskebank.dk
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Ring
6471 1909

Vores friske
kontorpersonale

er klar til at
besvare spørgsmål

Jens ReimerAndreas VibeOle DideriksenFrederik NielsenChristian Kjems

Jens Erik PedersenUlrik Danevig

Lone ØsterhaabMette Lundskov

Bo Reimer
Indehaver

Bjarne Dideriksen
Indehaver

Lad os hjælpe dig igennem om- eller nybygning.
Vi samler de rigtige håndværkere og styrer byggeriet

sikkert og ”smertefrit” til rette tid og pris.
Med en totalløsning har I kun en håndværker

at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

Totalløsning

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S
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Lis Meng | Nørregade 70, 5610 Assens | 2785 0956
www.mengsunivers.dk

Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops

Privat & Erhverv

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

KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Det er en stor lettelse og positivt at tænke på, at vi efterhånden er helt i 
gang igen, efter en lang svær Coronatid.
Supergodt at se, hvordan mange medlemmer af EIF der kommer tilbage og 
igen er i gang med hver sin form for sport – motion – træning - hygge. 

Det er helt sikkert godt for krop og sjæl at komme i gang igen. Skønt at se 
parkeringspladsen fyldt med biler foran hallerne. Skønt at møde en masse 
glade børn, unge og alle de ”lidt” ældre på vej til bevægelse af enhver art.

Men det er nu også sådan, at der er plads til flere. Det er lidt mit indtryk, 
at det ikke lige er alle ”mand” der har fået slæbt sig op af sofaen, pakket 
sportstasken og kommet i gang.
Tænk lidt over det.

Der er plads til mange flere og det er så godt – også for samvittigheden – 
at komme i gang igen. 

Det er jo hele vejen rundt en mulighed at afprøve de enkelte muligheder 
af et par gange, uden at man skal melde sig ind. Det er et fint tilbud, hvor 
man uden binding kan forsøge sig med en af de mange gode muligheder 
som bold – gymnastik – fitness – senioridræt – løb og petanque byder på.

Så gør gerne brug af det fine tilbud – vi vil så gerne se 
endnu flere medlemmer dukke op.

Vores fantastiske trænere – instruktører og bestyrelser 
er så klar til at hjælpe. Der er altid stor begejstring når 
fremmødet er stort.
Og de fortjener så meget at der er opbakning til alle deres 
gode tiltag.

Endnu et argument for at dukke op og være med.

Vi nærmer os normale tilstande igen..

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen

http://www.ebberup-if.dk
www.vtf.dk
http://il.ebberup-if.dk
https://mengsunivers.dk/
http://www.fl-rene.dk/
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
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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

Gang i efteråret med Yoga, børnehold,
voksenhold og FamilieIdræt

Det summer af liv i EIF Gymnastik

I gymnastikafdelingen har vi nu været i gang i et stykke tid. Vi har i denne 
sæson 8 hold på programmet. 8 hold med en rigtig god opbakning både på 
børneholdene og voksenholdene.

Desværre var der et par dansehold der ikke kom op at køre pga. manglende 
instruktører og Ungdomsholdet måtte vi lukke ned, da der var for få 
gymnaster.

Udover de faste sæsonhold er der forsat yoga på programmet lørdag.

Gy
mn

as
tik

Familieidræt

Kommer også på programmet, når vi kommer lidt længere hen på efteråret. 
Vi vil melde datoer ud her i Idrætsliv og på Gymnastikafdelingens Facebook-
side.

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


9www.ebberup-if.dk

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.

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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Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

Fredag 5.november er der Halloween fest for alle børn fra 0.-6. klasse. 
Nogle af vores instruktører og frivillige hjælpere har lavet et (uuuuu)
hyggeligt Halloween-arrangement i hal 2 for Ebberup og omegns børn.
Vi håber rigtig mange børn, udklædte eller ej vil komme på besøg denne 
dag og være med til Halloweenfesten.

Festen varer fra 18.00-21.00.
Det koster 50 kr i entré.

Vi ønsker alle instruktører, hjælpere, føl, gymnaster og frivillige hjælpere en 
rigtig god sæson med masser af gymnastik og fællesskaber.

Yes i år lykkes det...

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Tabita Bülow Kyster

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberupvognmandsforretning.dk
http://http://www.ebberuptennisklub.dk/
http://il.ebberup-if.dk
http://www.evts.dk
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
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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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WWW.PERNILLEHEDE.COM

Der er altid plads til en til, så tag gerne en ven, nabo eller bekendt med. 
Det er gratis at prøve de første 2 gange, så man kan 
prøve om det er noget, man har lyst til.

Vi synes selv, at vi har det rigtig hyggeligt og kontin-
gentet kan ikke afholde nogen fra at deltage.

Det koster kun 250,- kr. for en hel sæson.

Håber vi ses!

På trods af regnvejret, havde seniorerne en hyggelig opstarttur til Agger vin 
og parkgolf. Efter kaffen og lagkagen spillede de der turde trodse regnen 
alligevel parkgolf og efter kort tid blev det tørvejr.

De øvrige blev tilbudt vinsmagning og fortælling om vinbrygningen. Et fint 
tilbud vi modtog med glæde.

Senere tog vi hjem til Ebberup Hallerne, hvor Esber serverede noget lækker 
mad. En god start på sæsonen.

Den nye sæson er startet med følgende program:

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

kl. 14.00 Kaffebord/sang Cafeteriet (for egen regning)
kl. 14.30 Badminton Hal 1
kl. 14.45 Gymnastik Hal 2
kl. 14.45 Bob Hal 2

Agger vin og parkgolf bød på lidt regn
men også kaffe og lagkage

Hyggelig opstartstur
Se

nio
r

http://www.ebberup-if.dk
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
http://il.ebberup-if.dk
https://clubsportigan.dk/
http://www.pernillehede.com
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://senior.ebberup-if.dk
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

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

- Vi støtter lokalt

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici
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Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Online jumping, begynderhold
og to nye energiske instruktører

Hej

Jeg hedder Kirstine Kot og er én af jumping instruktørerne i Ebberup 
Fitness.

Til dagligt arbejder jeg som rådgiver i Danmarks største anlægsgartner-
firma, da jeg er udannet anlægsgartner og jordbrugsteknolog.
Jeg bor i en lille by udenfor Årup, og ligger til dagligt og kører Fyn tynd.

Jeg blev uddannet jumping instruktør i januar 
2016, og har siden da haft hold én til tre gange 
om ugen. I vores Coronatid gennemførte 
jeg online-jumping, som var ret populært, 
og en god måde ”at være sammen” med 
medlemmerne på, nu da vi ikke måtte samles.

Lige før verden blev lagt ned med epidemi, 
gik jeg i gang med begynder jumping, hvor 
medlemmer og ikke medlemmer kunne prøve 
sporten helt fra basis.

I samarbejde med Assens Kommune, var det et tilbud til borgere, som 
havde udfordringer med at komme i gang med motion. Dette har vi 
prøvet at starte op igen, og jeg håber mange flere vil benytte sig af vores 
begynder hold. Ikke kun jumping, men også på de andre tilbud vi har.

Udover mig, har vi i foreningen Sanne Scharff, som også er jumping 
instruktør. Vi deler holdene over ugen, som i kan se på vores holdplan.

Af nye tiltag kan jeg fortælle at vi for nyligt, fik uddannet to nye energiske 
instruktører. Helle Christensen og Anne Olsson.
De vil bidrage ind i vores turnus af hold over ugen, med godt humør og 
masser af god energi.

Kirstine Kot Jumping instruktør
Fit

ne
ss

Stort velkommen til dem. Vi glæder os mega meget 
til at få startet op, så de kan mærke hvor fantastiske i 
medlemmer er. Tag godt imod dem!

Vi har store planer om kommende hold, så hold øje med, 
hvad der kommer til at ske inden for den nærmeste 
fremtid. 

Vi glæder os i hvert fald!

http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.kiro-assens.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
http://fitness.ebberup-if.dk
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Ebberuphallerne.dk | Facebook.com/Ebberup-Hallerne-Cafeteria-101688541890667

Bestil på 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk 

Mandag - torsdag

Dagens ret

60,00 kr
Børn, u/ 12 år

35,00 kr

Ebberup Hallernes Cafeteria

Take Away
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godthjem.nu

Jesper Tornøe
Tlf: 5170 7027

Nyt navn - 
samme gode 

service!

Hus - Have - Rengøring
Professionel hjælp �l:

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

Så er sommeren gået på held, og efteråret er så småt begyndt at indfinde 
sig, dette betyder også at vi snart skal begynde at træne indendørs.

Indendørs fodbold, nyt spillertøj
og mangel på dommere

Det er snart tid at rykke indendørs
Bo

ld

Lykkeliga Mandag 17.00-18.00 Hal 1
U5-U6 Onsdag 16.00-17.00 Hal 2
U7-U8 Onsdag 16.00-17.00 Hal 1 Fra 30. november
U9-U10 Mandag 17.00-18.00 Hal 2
 Torsdag 17.00-18.00 Hal 1
U12A Onsdag 17.00-18.30 Hal 1 FEH
U12B Fredag 16.00-17.30 Hal 1 Fra 5. november
Damer Mandag 18.30-20.00 Hal 1
Herrer Mandag 19.30-21.00 Hal 1

Hvornår de forskellige hold starter indendørs er lidt forskelligt, da der 
er nogle som spiller udendørskampe hele oktober, så tag en snak med 
trænerne omkring dette.

Nyt spillertøj

Alle hold fra U5 til U10 har fået nyt spillertøj, og det er glædeligt at der er 
så stor opbakning i Ebberup og omegn, til at hjælpe os med dette.
Så der skal lyde en kæmpe stor tak til vores sponsorer for kamptøj som er.

Vilsmark Autoservice Salon Petit AT biler

Indendørs fodbold træningstider

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/cafeteria/takeaway/
http://il.ebberup-if.dk
https://godthjem.nu
http://www.salonpetitebberup.dk
http://bold.ebberup-if.dk
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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)

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Intersport i 
Assens, hvor det også kommer medlemmer til gode. 
Ved I handler ved Intersport og siger I kommer fra EIF, 
udbetaler dette en bonus på 3% af købet til senere brug.

Så sig det nede hos Intersport, og hvis I ikke er oprettet, 
så bliver i oprettet dernede, og det kommer til at kører 
helt automatisk.

Ny samarbejdsaftale

bold@ebberup-if.dk
EIF Bold

Bo Hartmann

Ledige stande i 2 dage for 250,- kr.

Ebberup Loppemarked

EIF Bold
Arrangør

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

Børn under 12 år - gratis

Entré20,- kr.
Klar til at gå på opdagelse?

og gøre flere gode fund

2021
Åbent  kl. 10.00 - 16.00

30. - 31. oktober
Lørdag & Søndag

160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Ebberup Loppemarked
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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

Husk vores Loppemarked løber af stablen her den 29.-31. oktober i Ebberup 
Hallerne, så står du lige og mangler en bestemt nips ting, så kig endeligt 
forbi til en god handel.
 
Der er et par ledige borde i nu, hvis du ligger inde med en del ting som du 
kunne tænke dig at komme af med.

Vi kan altid bruge en hjælpende hånd om det så er til opsætning fredag, stå 
ved indgangen lørdag eller søndag samt nedtagning søndag.

Ebberup Loppemarked

Vi mangler stadigvæk dommere, og dette er et problem ved hele DBU. DBU 
begynder at flytte rundt på kampene, da der ikke kan findes dommere, så 
de prøver at samle flere kampe på samme dag.

Så findes der en dommer i jer derude, så sig endeligt til. EIF sørger for du 
kommer på kursus, så du står maks. klar til at dømme.

Dommer mangel

http://www.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.spar.dk
mailto:bold%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.vilsmark-autoservice.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

Sidstepladsen:
Henning og Ingegerd fra Bellinge

Aftenens første æg gik til
Else og Jørgen fra Ebberup
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6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

Fredag 17. september
en hyggelig og våd aften

Aftenpetanque

Fredag den 17. september gennemførte petanque deres aftenpetanque. 
Der var desværre kun tilmeldt 10 par, men det blev en hyggelig og våd 
aften.
Alle spillede trods det til tider rigtig dårlige vejr, men stemningen var hele 
tiden i top.

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Jørgen Bolvig Hansen

Pe
tan

qu
e

2. pladsen:
Orla og Pepe

fra Kliken

Vinder:
Henning og Johnny

fra Assens

3. pladsen:
Inga og Ole
fra Ebberup

Stævnet blev vundet af Henning og Johnny fra Assens 
Petanque.
Nr. 2 blev Orla og Pepe fra Kliken, mens
3. pladsen gik til Inga og Ole fra Ebberup.

Stævnets sidsteplads gik til Ingegerd og Henning fra 
Bellinge.

Stævnets første æg gik til Else og Jørgen fra Ebberup.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/
http://il.ebberup-if.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://petanque.ebberup-if.dk
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VELKOMMEN TIL EN VERDEN 
AF GRAFISKE MULIGHEDER

GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Nørre Alle 26, Assens

Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk
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Så er vi kommet vi kommet godt i gang efter sommerferien, og uden 
Corona restriktioner det er rigtigt dejligt.
Der er kommet flere nye medlemmer til efter ferien stort velkommen til 
dem og dejligt de ”gamle” stadig bakker op om klubben, tak til alle for 
opbakningen.

Velkommen tilbage til træning,
løbsarrangementer og Cooper test

Stor aktivitet i Løb
Lø

b

Vi har allerede haft flere arrangementer hvor klubben har deltaget, Øl løb 
i Refsvindinge, Pulsløb i Assens, HC Andersen maraton i Odense og Bro 
løb på Storebæltsbroen hvor klubben var repræsenteret af medlemmer fra 
Ebberup Løbeklub.

Vores egen Karl Duus har arrangeret Helnæsløb med flere distancer også 
her var der god tilslutning.

I begyndelsen af Oktober skulle vi have haft afholdt Coopertest sammen 
med Multimotion fra Assens, dette måtte vi desværre aflyse pga. dårligt 
vejr så det blev en løbetur i stedet for.

Har du fået et par Corona kilo for meget eller har du lyst at løbe en tur med 
Ebberup Løbeklub.

Vi løber tirsdag kl. 18,30 med træner og øvelser undervejs, torsdag kl. 
18,00 uden øvelser, vi løber fra Ebberup Hallernes parkeringsplads.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
http://www.oesterhaabs-auto.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://lob.ebberup-if.dk


23www.ebberup-if.dk

 En del af lokalsamfundet…

Individuel rådgivning     Nærværende og lyttende      Sund fornuft

Rise Sparekasse     Flemløse & Haarby     6472 1658     www.sparekassen.dk 
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OK støtter 
Ebberup IF

Du kan også være med, uden det koster 
dig en krone.

Se mere på www.ok.dk/lokalsporten

Vi har distancer for alle, begynder hold, 5km hold, 10km 
hold og hvis der er nogle der ønsker at løbe længere 
aftaler vi ruten på dagen, vi har også et Powerwalk hold.

Vi løber ud samlet og kommer hjem samlet, så ingen 
bliver efterladt alene på ruten.

Til sidst vil jeg gerne takke trænere, formand og 
bestyrelse for deres store arbejde for Ebberup Løbeklub.

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Gitte Christensen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.sparekassen.dk
http://il.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=


25www.ebberup-if.dk

FIPROS A/S
Rybergsvej 1 · 5631 Ebberup

Tlf.: 64 72 22 88
Mail: fipros@fipros.dk

Vi bakker op om det lokale
- Og hjælper globalt 

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

• Husinstallation

• Landbrugsinstallation

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe Salg/Montage & Service

• Renovering

• Reparation

• Installation

‘El med sikkerhed’Mobil 3054 6213

jan@janselteknik.dk

www.janselteknik.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør & VE-instrallatør
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Ebberup Borgerforening afholder

Generalforsamling

18. november kl. 19.00

i Ebberup Hallernes Cafeteria

Borgerforening er vært med lidt til ganen.
Har du ikke betalt dit medlemskab, så kan du gøre det når du 

kommer. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling

http://www.ebberup-if.dk
http://www.fipros.dk
http://www.janselteknik.dk
http://il.ebberup-if.dk
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Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15

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

Conni Lindberg 2177 1567

Hovedkasserer

kasse@ebberup-if.dk

Annette S Jensen 2482 8744

Hovedformand

eif@ebberup-if.dk
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Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Vi støtter lokalsporten

..med mere

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

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:

27. november 2021

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

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

6. februar
14. februar

6. - 7. februar
27. marts

27. maj
31. maj

5. - 7. august5. - 7. august
18. august

4. september
22. september

2. oktober
30. - 31. oktober

5. november
27. - 31. december27. - 31. december

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

AFLYST

EIF event kalender 2021

www.ebberup-if.dk

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

11. december 2021

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

