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Håndbold sæsonen er startet
og dit hold venter på dig

EIF Petanque med 2 hold i

Indendørs fodbold

finalen til Fyns Mesterskabet

starter i uge 43

Ebberup Idrætsforening

Årgang 38
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idrætsliv

Indspark

Velkommen til ny sæson
Spændende nye hold,
instruktører og aktiviteter

Stor opbakning til Byfest 2016
Selvom afdelingerne i EIF, ved flere møder i 2014/2015, ikke kunne
overbevise den daværende bestyrelse i Støtteforeningen, om at SportsUge
burde flyttes til en anden uge, p.g.a. skolernes sommerferie og høsttid, da
det er overordentlig svært at stille med idrætsudøvere samt frivillige til at
hjælpe – er det dejligt at se at Byfest 2016 var godt besøgt, og specielt om
fredagen, med den åbne fodboldturnering.
Ebberup Idrætsforening kan kun glæde sig over, den store opbakning til
Støtteforeningens arrangementer, så der igen er basis for at de enkelte
afdelinger i EIF kan søge støtte til større anskaffelser og materiel samt
økonomisk bistand ved uforudsete udgifter eller uventede underskud.
Samt at EIF Støtteforening igen havde mulighed for at gøre det, foreningen
blev dannet til – nemlig at yde økonomisk bistand til Ebberup Idrætsforening.
Selvom EIF samlet set kan fremvise et positivt regnskab, er især de
afdelinger i EIF med færreste medlemmer økonomisk udfordret, netop
p.g.a. af et lavt medlemstal.
Alle afdelinger, uanset antal medlemmer, skal stadig betale faste de
udgifter, hvilket selv med meget økonomisk mådeholdenhed, kan være
noget af et udfordring og giver slet ikke plads i økonomien til udvikling,
anskaffelse af nyt materiel, kurser osv.
Enkelte afdelinger er også nødsaget til, at lægge en pose penge til side, da
de med jævne mellemrum har store udgifter til anskaffelse af nye redskaber
og materiel, penge der normalt ikke kan rejses på 1 eller 2 år, selv med
ansøgninger til fonde, Støtteforening og deltagelse med frivillige i arrangementer der skal skaffe penge til afdelingen, f.eks. Strøjers
sommerudstillinger, Vestfyns bryggeri o.lign.
Her opfordres alle til selv at melde sig under fanerne, når
EIF beder om frivillig hjælp til disse arrangementer.
Det ville være meget mere overkommeligt for alle, hvis
flere frivillige gav 3-4 timer årligt, så timerne blev fordelt
ud på flere – det er i alles interesse.
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Efter en lang velfortjent sommer pause til alle, kan de forskellige afdelinger
byde velkommen til en spændende efterårs sæson – mange med nye
spændende hold, aktiviteter for alle aldre og nye som gamle instruktører og
trænere.
Som altid og som forberedelse til nye sæson, er der lagt et stort stykke
arbejde i at tilrettelægge hold, arrangerer redskaber, haltider osv. fra bestyrelsernes side.
Instruktører med planlægning af træning, øvelser og kurser for hele
sæsonen.
Tak til alle bestyrelser, instruktører, trænere og
de mange frivillige der gør, at alle kan se frem
til og benytte de mange forskellige aktiviteter og
idrætsgrene, i en ny sæson, i Ebberup Idrætsforening.
Der skal være en tak til Leif i Ebberup Hallerne
for yde stor fleksibilitet og forståelse for hver
afdelings særpræg, specielle krav og ønsker.
Ikke at forglemme, et stort tak til Lene Bay for at
holde styr på finanserne, klargøring af regnskaber
til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt
den daglige bogføring og økonomiske drift af de forskellige afdelinger.
Husk nu også at benytte jer af de mange idræts tilbud og støt op omkring
det lokale idræts- og foreningsliv i Ebberup – også når det gælder hjælp
til at gennemføre de forskellige årlige sportslige og støtte arrangementer i
afdelingerne.

Alm. bilsyn

For din skyld, og for et syns skyld

XA395,14 kr.
852
Book din tid på

www.assensbilsyn.dk
Morten Augustsen
Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

Dit bilsyn støtter idrætten i Ebberup
www.ebberup-if.dk
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Dalvænget 10 | 5610 Assens
50 315 315 | ab@assensbilsyn.dk

Din støtte er guld værd
Der er mange forskellige måder at støtte Ebberup Idrætsforening på. Som
aktiv i en eller flere af afdelingerne, frivillig hjælp til sportslige eller ikke
sportslige aktiviteter.
Deltage i og møde op til de mange EIF arrangementer.
Benytte de services eller produkter vores hovedsponsorer tilbyder, og
dermed støtte EIF.

Energi Fyn
Hos Energi Fyn kan du både som
privat person og som virksomhed
støtte, ved at tilmelde dig SupportEl
eller FavoritEl, med forbrug af el
eller gas.

Autohuset Ebberup
Få bilen repareret eller serviceret
hos Bilhuset Ebberup og vise EIF
kundekortet, der kan hentes i
Ebberup Hallerne.

OK Benzin
Bruge OK Benzin når du skal have
tanket bilen, med dit kundekort
tilknyttet EIF.

Assens Bilsyn

Syn din bil hos Assens bilsyn og støt
EIF automatisk.

Sportigan Assens
Bliv medlem af Club Sportigan og
optjen point til dig selv og EIF, hver
gang du handler i Sportigan Assens.

Østergade 64 · 5610 Assens · Tlf. 6477 1818

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Idrætsliv

Med andre ord - din støtte går direkte til, at give dig og
din familie muligheder og tilbud til at dyrke idræt og få
den ugentlige vigtige motion og sociale samvær.

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

Støt EIF med dit OK benzinkort

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

De mange støtte og sponsor kroner, går alle til udvikle
og drive de forskellige afdelinger i EIF og dermed tilbyde
nye som gamle medlemmer - nye redskaber, faciliteter,
udflugter, trænere, instruktører, nye typer hold.

Brug dit kort
og støt EIF

Din dinner Transportable
7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk
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Bestil et gratis OK benzinkort, privat eller som virksomhed,
og tilknyt det til EIF, så støtter du automatisk EIF når du tanker
benzin, oftest med noget af markedets billigste benzin.
Læs mere og bestil et OK benzinkort på www.ebberup-if.dk
www.ebberup-if.dk

5

Fitness

Så skues der op for blusset
Nye hold, nye instruktører
og nye flotte faciliteter

Sommeren er så småt ved at gå på hæld, og det betyder, at vi igen skruer
op for blusset indenfor i fitness.
Holdplanen er opdateret, og i skrivende stund er der gang i de første intro
timer med Hit Fit Dance med Marlene og Pilates med Maria.
Seniorfitness træner hver tirsdag og fredag formiddag, og her er der garanti
for god stemning og hygge på højt plan og masser af plads til nye ansigter.
Trænger du til at få opdateret dit program eller har du lyst til at prøve et af
vores hold, så kontakt endelig din instruktør.
Kontaktinfo på instrukltører findes på hjemmesiden hvor du også kan
tilmelde dig, se og booke hold tider.

fitness.ebberup-if.dk
Fitness i Ebberup ligger aldrig stille, vi har nu fået vores nye rum i gang
med stor hjælp fra Senior Fitness mf.l. - og ikke mindst Claus Carlsen.
Der er nu mulighed for alle mulige former for holdtræning, og vi tilbyder nu
Pilates, Jumping Fitness, og Hit Fit Dance, se det fulde program på næste
side.
Og har man gode idéer så lad os få en snak om det.

Asiatik buffet
Fredag & Lørdag
18.00 - 20.30

Det skal i have meget stor tak for, det betyder meget for os! (Sådan burde
det være alle steder).

Alle løsninger med tryk på
GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

Voksen

169,-

Børn u/1
2 år

& LEGELAND

89,-

Inkl. Salatbar, dessert & Legeland

Idrætsliv

Vigtigt - Vigtigt

Når jeg som formand kommer op i vores center, gør jeg selv meget ud af at
sige god dag til dem der er der.
Det gør min bestyrelse og vores instruktører også, og det er så skønt at
blive mødt hver gang af smil.
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www.ebberup-if.dk
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Holdplan indtil nytår
Spinning

Mandag

16.30 - 17.30

m/ Jesper

19.30 - 20.30

m/ Henrik

09.30 - 10.30

m/ Lars

16.45 - 17.45

m/ Claus

Onsdag

17.00 - 18.00

m/ Tage

Torsdag

19.00 - 20.00

m/ Flemming

Fredag

09.30 - 10.30

m/ Lars

15.30 - 16.30

m/ Charlotte*

Søndag

09.30 - 10.30

m/ Lars

Tirsdag

19.00 - 20.00

skiftende instruktør

Fredag

17.00 - 18.00

skiftende instruktør

Søndag

10.00 - 11.00

skiftende instruktør

Onsdag

16.30 - 17.30

m/ Maria C

Mandag

16.30 - 17.30

m/ Marlene

Torsdag

19.00 - 20.00

m/ Marlene

Lørdag

10.00 - 11.00

m/ Marlene

		
Tirsdag
		

		

Jumping Fitness

Pilates
Hit Fit Dance

Skal vi rydde dit fortov for sne?
Skal vi udrydde
dine muldvarper og mosegrise?

Holdplan med forbehold for ændringer - *Ikke alle fredage - se holdplan
Vores senior afdeling kører også på højtryk, med både nye og ældre
medlemmer, her er det som altid det gode humør der
tegner dagen.

www.msbrolaegning.dk

Der er igen i år instruktører der deltager i Inspirations
turen i Vejen, hvor vi ser det nye inden for fitness, og
kommer hjem med en masse i bagagen.
Vi glæder os alle i Fitness til at se dig!
Husk alle kan være med..

Assens ABC By

Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Mangler vi dig?

2323 9022

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger

Virksomheder - Butikker - Turisme

www.assensabcby.dk

Idrætsliv
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. info@msbrolaegning.dk

. Kloakarbejde
. Brolægning
. Jordarbejde
. Virksomhedsservice

Aut. kloakmester
Morten Smidt

Gåsemosen 7 . 5683 Haarby . tlf.: 2199 9183
www.ebberup-if.dk
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Petanque

DGI Fynsmesterskaber 2016
EIF Petanque har hele 2 hold med
i finalestævnet om Fynsmesterskabet

Ebberup Byfest 2016
Vi vil gerne takke alle vores sponserer

Spar

Profil Optik

Jette Bækker

Vi har været værter for DGI’s ene Semifinale stævner, for 4 mands/kvinde
hold, den 27. august 2016.
Her deltog 16 hold, som havde kvalificeret sig via en 1. eller 2. plads i deres
puljer i sommerens løb. EIF Petanque har haft 2 hold med, og begge hold
vandt deres puljer i semifinale stævnerne.

Nr2

Shooz

Murermester Torben Nielsen

CO Murerne

Imerco

Ebberup Hallens Cafeteria

Autohuset

EP Industri

Elinstalatør John Pedersen

Stark

Salon Petit

Kims vinduespolering

De to semifinale stævner blev afviklet i Bellinge og Ebberup, hvor der var 8
hold i både Bellinge og Ebberup.
Dermed har vi 2 hold med, blandt de sidste 8 hold, som skal kæmpe om
Fynsmesterskabet den 17. september hos Kliken.

Jans Elteknik

Kjærs Køkken

Murermester Hans Pedersen

Royal Flyt

JN Massage

Ebberup Vognmandsforretning

Bøgeskov

Klinik Soma

K. Hammer Hansen

Intersport

Fri Cykler

Vestfyns Fodboldgolf

El-Flex

Helnæs Kro

Assens skibsværft

Sportigan

Depotet

Voldbrosmeden

Bøger og Papir

Touch Farm

Vilsmarks Auto

Bambi

Linox

Tøj Eksperten

Butik Lotte

Bo Drive

Som gjorde det muligt for Ebberup Idrætsforening Støtteforening, at starte
Byfesten i Ebberup 2016 med et så flot bankospil, med så mange flotte
præmier.
Ligeledes vil vi fra bestyrelsen, gerne
takke ALLE, som gav en hånd med
før, under og efter Byfesten.

Som formand for EIF Petanque, er jeg fantastisk stolt
over vores kvalifikation til finalestævnet.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Jytte og Karina, for
en formidabel indsats med serviceringen af gæsterne i
Ebberup.
Også en stor tak til Jørgen Bolvig for hans måde at afvikle
stævnet på - tusind tak.

Ebberup Idrætsforening
Støtteforening

Tlf.: 2323 3318
Tømrer- og snedkerfirma

Kurt Clausen

Privat & Erhverv

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Rybergsvej 40 * 5631 Ebberup * 6474 1266 * 4029 4966
www.bendtmadsen.dk

6474 2240 | info@fl-rene.dk
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www.ebberup-if.dk

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

www.fl-rene.dk
Idrætsliv

www.royalflyt.dk
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Løb

Lær at løbe
Med en løbe træner får du vejledning
til gode løbe teknikker
Så er vi startet op igen der er stadig plads til flere løbere og også gerne
nybegynder.
Så står du og overvejer om du kan løbe - så kom, for selvfølgelig kan du
det, du skal bare trænes rigtig op til det.
I efteråret 20116 løber vi:

Tirsdag

18.30

med træner

Torsdag

18.00

uden fast træner

Søndag

10.00

uden fast træner

Kommende events i Løbeklubben 2016
20. september
Kommer Julie fra DGI og træner sammen med os - det er altid hyggeligt
med en gang fællestræning.
11. september
Coopertest, kom og få tjekket hvor god eller dårlig form
du er i, og igen en hyggelig form for fællestræning.
29. november
Juleafslutning, vi har fællestræning med find banen og
bagefter går vi i hallen og får flæskesteg - og ønsker alle
en Glædelig Jul.

Idrætsliv

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

12

2. oktober
23. oktober
20. november
18. december
15. januar
5. februar
19. marts

ved ARENA Assens
ved Aarup Stadion
ved Haarby Stadion
ved Glamsbjerg Efterskole
ved klubhuset i Kerte
ved Vissenbjerg hallen
ved Ebberup Hallerne

Læs mere om tider, steder og tilmeld dig på
www.vestfynsﬁrmaidraet.dk

Der løbes primært på grusstier og asfalt.
Ved alle løb er der 2 distancer – ca. 5 km eller ca. 10 km.
Du behøver ikke at løbe samme distance til alle løbene.

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk
Majbritt Joan Pedersen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

Vintercuppen afvikles over 7 søndage,
alle med start kl. 10.00

www.janselteknik.dk

• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk

13

Badminton, Bob, Gymnastik
samt hygge og socialt samvær

Senior

Så starter Senior indendørs sæsonen

- for alle der elsker sport
Bliv medlem af Club Sportigan - optjent point, få fordele og støt EIF
Du får 1 point til Club Sportigans pointshop, hver gang du køber for 10 kr.
Onsdag den 21. september, starter aktiviteterne i Ebberup hallerne.

Du støtter også EIF med 1 point, hver gang du køber for 10 kr.

14.00

Kaffe/kage, socialt samvær og fællessang i cafeteriet

Du får særlige medlemsrabatter, masser af VIP kampagner og fordele.

14.30 - 16.00

Badminton med skiftende makkere i Hal 1

Du kan veksle Club Sportigan point til præmiebeviser i vores pointshop.

14.45 - 15.45

Gymnastik, alle kan være med, man siger selv fra, i Hal 2

14.45 - 15.45

Bobspil i Hal 2

Du kan få mail med tilbud, tips, konkurrencer og invitationer til lokale events.
Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

Kom og vær med - alle kan deltage.
Er du i tvivl er det muligt at prøve 2 gange gratis.
Kontingent for hele sæsonen: KUN 250,- kr.
Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Vi ses!

Mulighederne er mange og
Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk

Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.

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

Idrætsliv
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Indendørs fodbold giver masser af teknik,
super motion og mange bold berøringer

Fodbold

Indendørs fodbold

Ebberup Loppemarked
160 stande fordelt på 2 haller

Lørdag & Søndag

1. - 2. oktober 2016
Åbent kl. 10.00 - 16.00

Entré

20,- kr.

Børn u/

12 år
gratis
Arrangør

EIF Fodbold
Læs mere om Loppemarked

Alle stande er udsolgt

loppemarked.ebberup-if.dk

Ebberup Hallerne - Skolevej 7, 5631 Ebberup

Træningstider & Startdato
U13 - U14

Fredag

16.30 - 18.30

Start fredag 28. oktober

U5 - U8

Lørdag

09.00 - 10.00

Start lørdag 29. oktober

U9 - U12

Lørdag

10.00 - 11.30

Start lørdag 29. oktober

Loppemarked i
Ebberuphallerne

Vi kører også for dig

EIF Fodbold byder alle, nye som gamle, velkommen til
indendørs fodbold sæsonen 2016/2017.
Alle hold starter i uge 43, i Ebberup Hallerne.
Vi ser frem til at se rigtig mange på banen og få nogle
gode træningstimer og kampe.
Vel mødt.

Tina Holt
EIF Fodbold
fodbold@ebberup-if.dk

Vi støtter lokalsporten
Tlf. 64 74 13 39

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

16

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Supermotiverede og engagerede instruktører
venter på gymnastik sæson 16/17

Gymnastik

Spring, Rytme og samvær

Så er ventetiden endelig ovre og gymnastiksæsonen er i gang igen.
I gymnastikafdelingen, har vi holdt instruktørmøde og en instruktørhygge
aften i august, og ved begge lejligheder var det tydeligt, at instruktørerne
ikke har holdt helt fri fra gymnastikken selv om der har været sæson pause.

Gymnastik redskaber
Redskaber er en stor del af især
spring gymnastik.
Flere af vores instruktører bruger
en hel del tid på, at holde orden i
vores redskabsrum og reparere og
vedligeholde redskaberne.

Så det er supermotiverede og engagerede instruktører, der er gået i gang
med sæson 2016/2017.
Sidder du og tænker; jeg skal da også gå til gymnastik??
Selvfølgelig skal du det – du kan sagtens når det, se mulighederne på

gymnastik.ebberup-if.dk

der har lyst til at give en hånd med, så er I mere
end velkomne til melde jer, og være med til at give
gymnasterne en endnu bedre oplevelse til træning og
opvisninger.
Se opslagene med tid og datoer, i hallen eller på vores
Facebook gruppe.

Markedsføring - når din virksomhed har brug for det

v/ Bo G. Jørgensen

Brochure | Produktblad | Visitkort | Flyer | Hjemmeside A-Z
Plakat | Banner | Annoncer | Mail | Skilte | Nyhedsbrev | Logo
Løsninger tilpasset din virksomhed - til en konkurrencedygtig pris

Idrætsliv
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EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Bodrive Køreskole

www.redeko.dk

til enkeltstående eller løbende opgaver

Helle Augustsen

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

2276 3611 | info@redeko.dk

www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk

De har gjort sig mange tanker og overvejelser om den kommende sæson.
Pausen er blevet brugt på kreative tanker og overvejelser omkring indhold
og struktur af træning, serier, musik og meget mere

Vi har en del udgifter til reparation
og indkøb af redskaber.
I den forbindelse har vi været et
par gange på bryggeriet for, at tjene
penge til redskaber.
Skulle der være gymnaster på
minimum 14 år eller forældre,

Noget skuffende fremmøde af spillere,
siden sæson start i august

Håndbold

Håndbold ér jo en fed sport

Træningstider
per den 1. september 2016

Trille Trolle/ U3-U5

Torsdag

16.00 - 16.45

Sæsonen er startet og vi er kommet fra… hmmmm…. fra start i hvert fald.
Vi har været i gang nu siden den 15. august og meget er sket på den korte
tid.
Da vi afsluttede sidste sæson, stod vi alle med en klar forventning om, at
når sæsonen startede igen ville vi kunne stille hold, i stort set alle årgange.

U6 - U8

Mandag

16.00 - 17.00

U12 Piger (også U9-U10)

Mandag

17.15 - 18.30

Onsdag

17.00 - 18.15

Mandag

18.30 - 19.45

Vi lægger ud med Trille Trolle holdet, dernæst U6 - U8, U10 piger & U10
drenge, U12 piger & U12 drenge samt U14 piger, Damer serie 3 & serie 4
og sidst men ikke mindst et Herre hold.

Torsdag

16.45 - 18.00

U14 Piger

Mandag

19.45 - 21.00

Onsdag

18.15 - 19.30

Onsdag

19.30 - 21.00

Vi har måtte sande, at virkeligheden er en anden og allerede på 14 dage,
har der været adskillelige ændringer i holdplanen og spilletider.
Vores forventning til både pige og drenge holdene, i U10 og U12 rækkerne,
var for store.
Så konsekvenserne af, at der desværre ikke er dukket spillere nok op er
blevet, at U10 pige holdet helt er nedlagt.
U12 pige holdet mangler i den grad spillere. U10 & U12 drengene er blevet
slået sammen, og træner nu i U12 drengenes træningstid.
Dette har også medført, at vi har rykket U6 - U8 holdet der ellers havde
træningstid om onsdagen, nu har træningstid om mandagen fra 16 - 17.
Samtidig har der været en del problemer med, at finde trænere til dame
holdene, hvilket har skabt en del usikkerhed fra spillernes side.
Vi forstår usikkerheden her i bestyrelsen, og påtager os helt og holdent
ansvaret for dette. Vi gjorde den fejl at vi ikke var gode nok til at melde ud
fra starten.
Vi fik vores ris, den var fortjent og vi har besluttet os for at dette ikke må
ske igen.

U10/U12 Drenge

Damer, serie 3 & 4

Der er meget hele tiden at huske og forholde sig til. Vi gør det bedste vi har
lært for hele tiden at være på forkant, men her har vi ikke været skarpe
nok. Har man valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, i en hvilken som helst
forening, skal man også være indstillet på, at der er noget arbejde der skal
laves.
EIF Håndbold præsenterer

Jule Bazar

i Ebberup Hallerne

26. - 27. november
10-16

Ta’ hele familien med og kom i julehumør
Stande med julerier Børne aktiviteter
Juletræs salg
Julestue Besøg af Julemanden Jule lodtrækning m.m.
Bestilling af jule stand til 150,- kr. - kontakt Rebekka Skøtt 6022 2353

Vi støtter Ebberup Idrætsforening
Vi tilbyder alt inden for sportsbeklædning
og udstyr - til fordelagtige priser

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.

Holkebjergvej 75
5250 Odense SV
Tlf. 6613 4032
Jan Thomsen - 2296 5246

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Idrætsliv

Få et Rundt–Om–Dig Økonomioverblik i Fynske Bank
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Support

Vi kunne bare godt tænke os, her i vores lille bestyrelse, at lede opmærksomheden hen på, at det arbejde vi laver er et stykke frivilligt arbejde.

EL

+

GAS

Somme tider kan der være perioder, hvor det for det enkelte bestyrelses
medlem kan være svært, at deltage 100% i dette stykke frivillige arbejde,
da både ens lønnede arbejde kan kræve mere opmærksomhed end normalt,
men måske også ens familie kræver mere i en periode.
Af og til kan man i alle bestyrelser, have brug for et par ekstra hænder.
Vi vil derfor meget gerne opfordre alle til sige til, hvis der er noget I kan
hjælpe til med.
Eller deltage når vi beder om hjælp, alt bliver så meget nemmere hvis alle
tager en lille bid af opgaverne.

Tilmeld dig nu - det er nemt!

Vi glæder os til at sæsonen rigtig kommer i gang - og til
at se hallen, være fyldt af glade mennesker der render
rundt har det sjovt med at spille håndbold.
Carina B. Johansen
EIF Håndbold
handbold@ebberup-if.dk

Udvikling & Regnskabsassistance
for foreninger & mindre virksomheder

Med FynskSupport kan du støtte Ebberup Idrætsforening via dit el- og gasforbrug.
Det koster ikke ekstra. Energi Fyn betaler. Energi Fyn støtter Ebberup Idrætsforening
med 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas du bruger.
Med Energi Fyns sponsorordning får du lidt mere for dine penge. Nemlig kontant
støtte til Ebberup Idrætsforening. I 2014 optjente Ebberup Idrætsforening med sine
supporteres hjælp 13.779,- supportkroner. Det gør en forskel.

Men lad os se fremad, her i håndbold bestyrelsen glæder
vi os over de unge som gamle ivrige spillere, der ER dukket op til træning.

Vel mødt.

kan man ikke
få nok af
Støt Ebberup
Idrætsforening

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

Tilmeld dig på www.supportel.dk eller kontakt formand
Annette Søby Jensen i Ebberup Idrætsforening på
tlf. 24 82 87 44 eller eif@ebberup-if.dk.
Du kan også støtte som virksomhed. Læs mere på
www.ebberup-if.dk om Favorit Support og FynskSupport.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Ravnekærvej 37 | 5631 Ebberup | 6137 1849 | cckonsulent@gmail.com | www.cckonsulent.dk

Idrætsliv
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“På bænken under bøgen”

..med mere

Hej Borgere i Ebberup og omegn!
Så er der igen en bænk ved Kaakær Sø (søen bag Prinsevej), så I kan tage
et lille hvil til eftertænksomhed og ro i hovedet.
Nogen kender måske ikke den lille ”naturperle”, vi har i Ebberup. Området
bliver brugt af Ebberup Skole og Børnehuset, andre spadserende og
løbende, så hvis I har børn eller børnebørn i børnehaven eller skolen, så
spørg dem blot om de kender søen ved Prinsevej.
Det er et offentligt område. Tidligere holdt EIF Sct. Hans bål dernede med
kaffebord og fakkeloptog med klubbens idrætsudøvere – så smukt, når
børnene kom gående med fakler. Mange vil kunne huske denne oplevelse.
Postene i Ebberup hjalp os med at køre borde og stole til, samt at sætte
kaffe-vaffel-æbleskive-istelt op.
Når postene havde omdelt dagens post, havde de fri (det var gerne ved
middagstid).
Assens Kommune slog altid græs dernede, både på søskråningerne og på
vejen. SKØN TID AT MINDES!
Assens Kommune er ansvarlige for området, og de vil kigge på det m.h.t.
græsslåning og sivskæring.
Venlig hilsen Gurli

Alt i tømrer & snedkerarbejde

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen

Erhverv & privat

6474 1816 - 2091 8816

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
Idrætsliv
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EIF årskalender 2016

Ebberup Idrætsforening

Hvert år afholder afdelingerne i Ebberup Idrætsforening
en række arrangementer og events.
Herunder kan du se dette års største arrangementer og events.
Læs mere om disse og øvrige arrangementer, på afdelingers hjemmeside.

Hovedformand : Annette Søby Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

Hovedkassér

: Lene Bay

2779 1683

kasse@ebberup-if.dk

Sekretær

: Morten Augustsen

2425 0172

web@ebberup-if.dk

Suppleant

: Uffe Pedersen

2237 9007

uffe30@live.dk

: Tina Holt

2251 4503

fodbold@ebberup-if.dk

: Jacob Medici

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

2813 9401

gymnastik@ebberup-if.dk

: Carina Johansen

4095 2964

handbold@ebberup-if.dk

: Majbritt Joan Pedersen

2513 7809

lob@ebberup-if.dk

: Kurt Clausen

2078 9522

petanque@ebberup-if.dk

: Jytte Nielsen

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

: Ole Andersen

2538 7825

eif.forening@gmail.com

: Morten Augustsen

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

EIF Fodbold

Arrangementer/Events

Formand

31. januar

Fastelavnsfest

Løb

6. februar

Vinterfest

Støtteforeningen

Formand

26. februar

Generalforsamling

Alle afdelinger

EIF Gymnastik

5.-6. marts

Ebberup Loppemarked

Fodbold

12. marts

Forårsopvisning

Gymnastik

17.-18. juni

EIF IdrætsWeekend

Alle afdelinger

4.-6. august

Byfest

Støtteforeningen

1.-2. oktober

Ebberup Loppemarked

Fodbold

Formand

19. november

Go’nat Idræt

Alle afdelinger

EIF Senior

26.-27. november

Jule bazar

Håndbold

www.ebberup-if.dk

Formand

: Helle Augustsen

EIF Håndbold
Formand

EIF Løb
Formand

EIF Petanque

Formand

EIF Støtteforening
Formand

Idrætsliv

Åbningstider

Redaktør

Mandag : Lukket
Tirsdag : 9-17
Onsdag : 9-17
Torsdag : 9-19
Fredag : 9-17
Lørdag :
åbent efter aftale

Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)
Se vores mange gode tilbud og
Gulpr!s varer i ugens tilbudsavis

www.spar.dk
salonpetitebberup@gmail.com

Idrætsliv

EIF Fitness

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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CYKLER TIL DIG,
DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL
Rentefri delbetaling
14 dages tilfredshedsgaranti
Fri lånecykel
Livstidsservice
www.ebberup-if.dk

27

Vagtelvænget 1 - 5610 Assens
Tlf.: 6471 4510 - www.fribikeshop.dk

Idrætsliv
udkommer næste gang

17. december 2016

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

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

Dagens ret
Mandag - torsdag

55,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk

fra
350 kr
pr. kuvert

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv udgives og omdeles i Ebberup af EIF i januar,
maj, juni, august, september, december.
Du kan tilmelde dig automatisk modtagelse af Idrætsliv på mail samt læse
den elektroniske udgave af Idrætsliv på: il.ebberup-if.dk
Deadline for indlevering af indlæg og billeder til næste udgivelse er:

4. december 2016
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til: redaktion@ebberup-if.dk

