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med en hyggelig og positiv stemning

Headline
Så er de valgte bestyrelser godt igang, de fleste med et eller flere
nye ansigter. Hvilket altid giver en god dynamik med nye ideer, input,
anderledes tankegang til hvordan både idrætten og foreningen fremadrettet
forstår at udvikle sig derhen hvor medlemmerne ønsker, og hvor den
praktiske hverdag kan kombineres med fritidsaktiviteterne.

Så fik vi afholdt endnu en Generalforsamling i EIF. Og hvor er det positivt at
se samtlige afdelinger fyldt med nye og gamle bestyrelsesmedlemmer som
vil gøre en masse for at beholde medlemmer og tiltrække nye.
Det er ikke mange idrætsforeninger der kan prale af at der uden problemer
er fyldt op med ildsjæle der vil hjælpe. Så tak til alle jer som bruger jeres
fritid på frivilligt arbejde i EIF, i fortjener så meget ros og skulderklap.

Igen i 2017 bliver der i de forskellige afdelinger i EIF udviklet og skabt nye
hold, sammensætninger og muligheder for at kunne tilbyde forskellige hold,
både for hold og individuelle idrætsgrene, og dermed forhåbentlig at kunne
byde endnu flere medlemmer velkommen i EIF - med plads til alle.
Med den nye Bold afdeling, og den nye 9 mand store bestyrelse, er der
også dannet grundlag for udvikling, nye ideer og visioner, så både fodbold
og håndbold igen kan tiltrække trænere og dermed medlemmer, til både
ungdoms og senior hold.
Til den kommende udendørs fodbold sæson genopstår OB70, Dame senior
og til den første U9-U11 træning var der 18 spillere.

Gymnastik fortsætter igen i år det populære sommer gymnastik, og nu med
et nyt hold for rytmepiger. Derudover tilbydes der i foråret 2 nye aktiviteter
- Lørdags Yoga og Familie Idræt.
I Løb er der træninger 3 gange om ugen og derudover er der planlagt en
del løbsaktiviteter i løbet af året.

På Generalforsamlingen blev der i det hele taget sagt tak, til alle som
støtter op om EIF det gælder jo ud over bestyrelsesmedlemmerne også
trænere, instruktører, Hallen, Leif, Bjarne, Støtteforeningen, sponsorer,
annoncører og alle dem som indimellem, altid står klar til at give en hånd.
Det ville være dejligt hvis vi alle huskede lige, at sige TAK til de gode
mennesker. Indimellem har vi jo alle noget lettere ved at kommentere på
det der ikke er i orden eller det vi har fået forkert fat i.
Så det er værd at tænke på.

Som altid er der i Fitness fuld gang på alle hold, og mon
ikke der kommer et par nye spændende hold i løbet af
året. Motion er også nødvendig om sommeren, selvom
det er varmt - og der er klimaanlæg i fitness lokalerne.
Motion er godt for alle og bør dyrkes min. 1 gang i ugen,
så det er bare om at komme igang med sin idræt i EIF.
Idrætsliv
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Bodrive Køreskole
v/ Bo G. Jørgensen

Morten Augustsen

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

Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

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

Det bedre vejr betyder også, at Petanque åbner op for banerne med
træning 4 gange om ugen samt diverse stævner.
Senior afdelingen arrangerer ugentlige gåture på forskellige flotte ruter i
naturen i eget tempo, også med kaffe og kage samt petanque på onsdage.

Æresmedlem 2017

2017

EIF IdrætsWeekend

Og når vi er inde på hvor flot det er når ildsjæle bruger en masse tid på
EIF, ja så er det passende at fortælle at Jytte Nielsen blev hædret som
Æresmedlem af EIF. Det var en fornøjelse at overraske Jytte med.

Årets Idræt, kultur & Familie event ved Ebberup Hallerne

uge 24

16. - 17. juni

Kæmpe stort og velfortjent tillykke til dig Jytte.

Læs mere om EIF IdrætsWeekend på iw.ebberup-if.dk

IdrætsWeekend i uge 24
I må gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen til Idrætsweekend 2017. Vi
er i fuld gang med at planlægge og det bliver et godt mix af idræt du selv
kan afprøve, og en masse idræt du kan komme og se på.
Alle afdelinger stiller op med forskellige aktiviteter. Fredag starter vi op med
Slush Ice Discotek og hele lørdagen vil være besat med diverse sportslige
aktiviteter.

Sammenlægning af Fodbold og Håndbold
På Generalforsamlingen fik vi også lagt vores Fodbold og Håndboldafdeling
sammen til en boldafdeling. Med det formål at samle gode kræfter.
Jeg har været med til møderne op til beslutningen og har så stor respekt
for bestyrelsesmedlemmerne i den nye boldafdeling. Sikke et engagement
og positiv tilgang.
Sammen med Bjarne Stenhøj fra DGI har de arbejdet sig frem til, at ville
afprøve dette fællesskab. Jeg tror det bliver så godt når de kommer i gang.
Og i gang er de jo allerede. De har lige i fællesskab afholdt Loppemarked og
der var god stemning hele vejen igennem.
Så bak dem op, det bliver et stort arbejde men helt sikkert til fordel for
både håndbold og fodbold.

Udvikling & Regnskabsassistance
for foreninger & mindre virksomheder

v/Charlotte Christiansen

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

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

Idrætsliv
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Så vi håber at du møder op og er med. Ud over alle de sportslige aktiviteter
er der jo god mulighed for en hyggelig snak over en kop kaffe eller en øl.
Så der er plads til alle.

Sponsorer
Og jeg ved jeg gentager mig selv, men bak op om vores
sponsorer. Det betyder rigtig meget for EIF’s økonomi at
vi får penge herfra. F.eks har vi lige modtaget:
Fipros - 3.000 kr.
Assens Bilsyn - 1.117 kr.

OK Benzin - 19.010 kr.
EnergiFyn - 18.803 kr.

Så det nytter at støtte op om vores sponsorer. De penge
kan vi gøre meget godt for, for alle jer som bruger idrætsforeningen.

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk
www.ebberup-if.dk
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Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Fitness

SEPE Bike Challange
Danmarks største spinning event
den 11. marts 2017

Var vi 3 mand fra Ebberup Fitness der tog til Esbjerg for at prøve kræfter,
med et af Danmarks største spinning event med 305 cykler og nogle af
Danmarks bedste instruktører.

Hvorfor Spinning?
Hvordan kan det være at der er folk der sidder og sveder i stride strømme.
Cykle indendørs uden at komme nogen steder. Og at mange gør det flere
gange om ugen.
Ja svarerne kan jo være mange og lige gode. Bedre kondi og vægttab er de
mere faktuelle.
Nogle bruger det også som træning til sommerens cykelture, ikke kun dem
med gedebukkestyr, men også dem med den gamle Kildemoes med 3 gear.
Men en anden god ting ved spinning, det er også en holdtræning på eget
niveau.
Derud over er det også et fællesskab, hvor man møder andre fra lokal
samfundet. Man lærer måske nogle nye at kende, så møder man en af dem
fra gårsdagens træning ved den lokale spar, måske bare lige et anerkendende nik og et stille hej, eller skal instruktøren lige have et pyha det var
hårdt.

12 timer i alt - med 12 af de store navne. 12 timer med folk så syntes at
det er udfordrende at sidde og høre god musik og få pulsen op.
Vi havde fået nogle af de gode pladser på række 4 så vi kunne se og høre
hvad der sket på senen.
Virkelig et event der var værd at prøve og værd at køre efter, også selv om
man er et hold om at dele en cykel.
Der var god plads for tilskuere og god plads mellem
cyklerne.
Så måske er vi at finde cyklerne til Marts 2018, hvis der
er nogen der vil med.
Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Vi støtter lokalsporten

Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466
Idrætsliv
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Men en af de gode ting ved en holdtræning i et lille samfund, pludselig er
der en fra mængden som man måske ikke kender, man har da set ham/
hende svede, og ved at der er en som man har samme interesse med.
Så kan man da altid lige sige hej - uden at det behøver at kaste en lang
samtale af sig.
Nemlig at dyrke Spinning og fællesskab, uanset om man er i god eller dårlig
form, så kan alle være med til holdtræning på eget niveau.
Måske møder man genboen som man kun ser i sommerhalvåret, eller dem
længere henne af vejen. Det er en af de goder det giver ved, at dyrke social
fitness.
Men der er masser af plads til nye, som måske ikke har den store lyst til at
cykle udendørs.
Men godt vil prøve, at nyde de mange forskellige instruktører vi har til
spinning i Ebberup Fitness, både ham der spiller underligt musik, ham der
snakker om puls, hende der lyder helt overskudsagtig, ham der råber og
alle de andre.
Mvh.
Spinnings instruktøren
Jesper Jul Pedersen

www.ebberup-if.dk
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Herrer håndbold i Ebberup genopstår
Vi stater herrer håndbolden op igen til den kommende sæson 2017/2018.
Pt. har 11-12 spillere meldt interesse.
Alle interesserede, øvede som ikke øvede, er
velkomne til at møde op og deltage. Det skal som
udgangspunkt være hyggebold, men med henblik på
at vinde kampene.
Følg med på Facebook, anmod om deltagelse i den
lukkede gruppe ”Ebberup Håndbold – Herrer Senior”
Skulle der være spørgsmål er I velkomne til at
kontakte:
Simon - 3012 9270
Kristian - 2496 7778
Erik - 4027 2278

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.
Du støtter også EIF med 1 point, hver gang du køber for 10 kr.
Du får særlige medlemsrabatter, masser af VIP kampagner og fordele.
Du kan veksle Club Sportigan point til præmiebeviser i vores pointshop.
Du kan få mail med tilbud, tips, konkurrencer og invitationer til lokale events.
Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

Mulighederne er mange og
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.

Idrætsliv
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Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.

www.ebberup-if.dk
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Udendørsbanerne åbner op
for ny sæson 26. marts

Petanque

Petanque aktiviteter

EIF Petanque åbner klubhuset og udendørsbanerne, søndag den 26. marts
kl. 14.00, med brød og kaffe.
Der er planlagt aftenstævne fredag den 28. april kl. 17.00 og med spilstart
kl. 18.00.
Gadeturneringen bliver i år afholdt i uge 24, med Kurt som turneringsleder,
samtidig med EIF IdrætsWeekend.
Den 24. juni 2017 afholdes sommerstævne - uden mad.
Vi vil lave endnu et aftenstævne fredag den 22. september kl. 17.00 og
spilstart kl. 18.00.
Det udendørs klubmesterskab bliver afholdt lørdag den 21. oktober 2017,
med efterfølgende smørrebrød for egen regning.
Vi satser på at starte vores indendørsspil, mandag den 30. oktober 2017.
Juleafslutning med gløg og æbleskiver bliver serveret fra kl. 1400, hvorefter
der er medlemsmøde. Vi slutter dagen med en dejlig gang mad på klubbens
regning.
Der vil selvfølgelig blive udsendt indbydelser til hvert arrangement, med
undtagelse af den 26. marts.
Til EIF Støtteforening
En stor tak til EIF Støtteforening, for jeres sponsorat af nye klubtrøjer til
det hold, der tager med DGI på petanquetur til Grækenland.
Vi glæder os til at vise vores flotte nye kamptrøjer frem.
På vegne af de 8 klubmedlemmer der skal med på turen.
Tusind tak
Kurt Clausen

Træningstider
Emnet blev grundigt drøftet i udvalget. Der var indkommet flere forslag til
spilletider fra medlemmerne.
Alt taget i betragtning blev det besluttet, at EIF Petanque begynder
udendørssæsonen med følgende spilletider:

Tirsdag

19.00

Åbnes af Poul Erik

Torsdag

19.00

Åbnes af Jørgen P

Fredag

09.30

Åbnes af Ingemann

Søndag

14.00

Åbnes af Kurt

Petanque bestyrelse
Se sammensætningen af den nye konstituerede
bestyrelse på:

www.petanque.ebberup-if.dk
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EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

15.208 kr.

Tak fordi du støtter
Ebberup IF
Med et OK Benzinkort kan du støtte Ebberup IF, hver
gang du tanker. Se mere på ok.dk/lokalsporten

Idrætsliv

Jørgen Bolvig Hansen

www.ebberup-if.dk
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Forårstræning, Fastelavnsfest
og kommende spændende arrangementer

Løb

Sæsonstart Ebberup Løbeklub

Ebberup løbeklub byder velkommen til endnu en sæson i løbehyggens tegn.
Vi glæder os til at tage fat på løbetræning kombineret med socialt samvær
og fællesskab - tirsdage kl. 18.30.
Vi startede ny sæson tirsdag den 7. marts, vi er nu oppe på 6 trænere/
motivatorer, og har planer om at sende trænere på de førstkommende
trænerkurser.
Du er altid velkommen til at møde op til vores træningsaftener, som foregår
Tirsdage kl. 18.30 - med trænere
Torsdage kl. 18.00 - uden trænere
Søndage kl. 10.00 - uden trænere
Torsdage og søndage aftales det på dagen, hvilken distance og tempo der
løbes.

Trænere
Ebberup Løbeklub er stolt og glad for, at vi i år har 6 trænere til at hjælpe
vores medlemmer til en god løbesæson.

Hold
Der vil være følgende hold i Ebberup Løbeklub
Gå/løbe hold
Holdet, der tager hånd om de helt nye løbere.
5 km hold
Holdet løber 5km, hver tirsdag, hvor hygge og socialt samvær er i højsæde.
5-10 km hold
Holdet med mod på lidt mere, hvor distancen afgøres på dagen.
+10 km hold
Holdet, hvor distancen er vigtig og målet måske er en halvmaraton.

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816
Idrætsliv
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Opvarmning
Vi vil starte vores træningstirsdage op med en opvarmning, hvor vi i
fællesskab varmer forskellige muskelgrupper op.
Opvarmningen vil være forskellig fra gang til gang.

Fælles/træning
Trænerne vil skiftes til at arrangere nogle fællesløb/træning, hvor træningen
vil foregå på tværs af løbeholdene.
Det kunne være coopertest, skovfitness eller find jernbanen, hvor vi af
forskellige ruter løber til jernbanen og tilbage til hallen flere gange i løbet af
træningen. Der vil være fællesløb/træning den sidste tirsdag i måneden.

Løb sammen uden trænere
Mulighed for at løbe med fælles start fra hallen torsdag og søndag.
For at få en god løbeoplevelse og for at vedligeholde sit løb, så anbefales
det at løbe 2 helst 3 gange om ugen.
Vi har derfor fælles start torsdag aften og søndag formiddag fra hallen,
hvor man kan deltage og løbe sammen med andre, hvor man selv aftaler
distance og hastighed.

Assens ABC By

Mangler vi dig?

2323 9022

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger

Virksomheder - Butikker - Turisme

www.assensabcby.dk
www.ebberup-if.dk
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Fastelavn i Ebberup Hallerne

Vigtige datoer

Søndag den 19. februar afholdt Ebberup Løbeklub Fastelavn i Ebberup
Hallerne, hvor der deltog ca. 70 børn og 80 voksne.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor de flot udklædte børn startede
med at slå katten af tønden og der blev efterfølgende kåret kattedronninger
og kattekonger.
Herefter blev der hygget rundt ved bordene, med fastelavns boller, juice,
slik, kaffe og the.

Ebberup Løbeklub vil igen i år deltage i nogle arrangementer og vi vil have
vores fællesløb/træning. Vi håber på stor opbakning fra vores løbere.
Søndag 19. marts
Tirsdag 28. marts
Tirsdag 25. april
Torsdag 25. maj
Tirsdag 30. maj
Lørdag 17. juni
Tirsdag 20. juni

Vintercup afholdes i Ebberup
Coopertest, hvor vi tester startformen
Fællesløb/træning
Eventyrløb, hvor vi sætter grill og pavillon op,
hvis der er tilslutning nok.
Fællesløb/træning
Ebberupløb under IdrætsWeekenden
Sommerafslutning med løb og grill

Hjælp til arrangementer
Vi har brug for jeres hjælp når vi afvikler arrangementer og vi vil være
taknemmelige, hvis I har mulighed for at støtte op om vores lille løbeklub.

Løb bestyrelse
Se sammensætningen af den nye konstituerede bestyrelse på:

www.lob.ebberup-if.dk
Så mangler du motivation til at komme i gang med at
løbe eller til at holde gang i dit løb.
Det var dejligt at se så mange der valgte, at bruge et par timer søndag
eftermiddag og støtte op om vores arrangement. Det siger vi mange tak for,
det gør det ekstra sjov at arrangere noget.
Vi siger tak til de frivillige, der hjalp med at stille op før arrangementet og
rydde op bagefter, det er dejligt og det letter arbejdet meget når der skal
foregå noget.

Så mød op og løb i fællesskab med andre, en løbetur
føles meget nemmere og kortere når det er sammen med
andre og man snakker og griner undervejs.
Vi glæder os til at se jer til træning i Ebberup Løbeklub.

Majbritt Joan Pedersen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Ligeledes siger vi tak til alle vore sponsorer, der gør at vi har mulighed for
at gøre lidt ekstra for selve arrangementet.
Lørdag 13.00-16.30 & Søndag 11.00-19.00

VOKSNE

BØRN

Børn fra 12 år

119,-

Idrætsliv

+1 times bowling
Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

under 12 år

Legeland, Nuggets
Byg-selv-Burger
pommes frites
pommes frites,
& fri softice
fri softice & kaffe
Korsvangcentret . 6471 5707 . www.assensbowling.dk

99,-
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Åbent
Mandag - Søndag
08.00 - 21.00 (Bager fra 07.00)

& LEGELAND

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

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

www.ebberup-if.dk

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Jytte Nielsen
EIF Æresmedlem 2017
Jytte startede omkring 1968 i EIF som gymnast.
Her deltog Jytte på et dameopvisningshold. Der var engagement og
god indsats og Jytte deltog i den forbindelse også i flere landsstævner i
gymnastik sammen med andre gymnaster fra EIF.
I 1979 overtog Jytte og Palle Ebberuphallens cafeteria, her var de
forpagtere helt frem til 1994. Og det var ikke ”bare” et job for Jytte, nej det
var en livsstil som i den grad kom Ebberupbefolkningen tilgode.
På sin stille og rolige facon var Jytte alle steder i hallen. Holdt øje med at
fodboldafdelingen fik indberettet resultater til DBU, hjalp håndbold når det
kneb. Var i det hele taget meget engageret i al sport der foregik i hallen.
Gennem mange år var det sådan at når man skulle op i hallen for at dyrke
sport. Ja så hed det ikke op i hallen men op til Jytte og Palle.
Jytte var og er ikke den er træder frem for at blive hørt og set, hun står
gerne i baggrunden men er altid klar til at hjælpe.
Gennem tiden i cafeteriet var Jytte meget imødekommende og gæstfri.
Bød altid gerne de unge mennesker
velkommen. Viste dem tydeligt at hun
kunne lide dem. Det er der mange
tilbagemeldinger på.
Hyggelisterne kan altid regne med
Jytte, når de kommer tilbage fra
deres cykeltur står Jytte klar med
kaffe og kolde øl. Igen altid klar til at
hjælpe.
I 2011 overtog Jytte Senioridræt
efter Birthe Reimer. Igen med stort
engagement og interesse har Jytte
lagt en stor indsats her.

Uanset hvad vi beder Jytte om hjælp til i EIF, ja så er hun altid klar. Så er
det ligemeget om vi skal på Strøjers og arbejde, der skal bages kage til at
sælge i Idrætsweekenden, der skal planlægges aktiviteter, deltages i gymnastikopvisning, deles Idrætsliv ud eller gives et godt råd.
Jeg kan ikke huske Jytte nogensinde har sagt nej til at hjælpe.
Så jeg tænker at det må være på sin plads at få et dejligt menneske som
Jytte hædret med at blive æresmedlem, hun fortjener det i aller højeste
grad.
Jytte er virkelig en ildsjæl i særklasse. Fantastisk at man gennem så mange
år fortsat brænder for EIF.
Tak for det Jytte.
På vegne af Ebberup Idrætsforening

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213
jan@janselteknik.dk
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

En stor flok seniorer nyder godt af at
dyrke gymnastik – spille bob – spille
Idrætsliv

badminton – gå stavgang – spille petanque. En masse gode ideer og tiltag
fra Jytte har de glæde af.
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www.ebberup-if.dk
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Smukke gåture med kaffe og kage
og afslappet udendørs petanque

Senior

Senioridræt rykker udenfor

Efter en god indendørs sæson, der snart er slut, rykker vi udendørs med
vores aktiviteter.

Tirsdage - Stavgang/Gåture
Første gang den 18. april
Vi mødes ved Ebberup Hallerne kl. 9.30, kører ud i naturen og går ca. 1
time. Stave kan lånes.
Derefter drikker vi kaffe og hyggesnakker.
Vi skiftes til at tage kaffe og kage med. HUSK KOP!

Onsdage - Senior Petanque
Første gang den 19. april
Vi starter kl. 14.00 på Petanquebanerne. Kom i god tid, da vi trækker lod
om pladserne. Vi spiller 3 kampe, der ca. varer 2 timer.
Pris for hele sommeren:
50,- kr for ikke-medlemmer af EIF Petanque.
Petanquekugler kan lånes.
Vi ses!
Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Seniorudvalget

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

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

WWW.PERNILLEHEDE.COM
18

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

www.ebberup-if.dk
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“..og vi glæder os til..”
og til at vise alle hvad vi har trænet på

Gymnastik

Gymnastikkens Juleaften

Så er det så tæt på, at vi næsten ikke kan vente. Det er tid til årets
gymnastik opvisning og vi glæder os helt vildt til at vise, hvad vi har øvet os
på og lært i løbet af sæsonen.

Søndag 30. april - Lørdag 20. maj - Lørdag 10. juni
kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne
Motion,
bevægelse og hygge
for hele familien.
2 timer for forældre og børn
i alle aldre, der har lyst til
at lege, grine og få brændt
krudt af sammen.
Vi skal lave forskellige lege,
forhindringsbaner, stafetter
og en masse andre
forskellige aktiviteter.

Vi har haft tolv hold i løbet af sæsonen og de ti hold deltager i årets
opvisning. Der vil være både rytme- og spring gymnastik, flest børn men
også voksne på gulvet.
Vores instruktører har igen i år knoklet for at lave et rigtig godt program
med flotte og kreative indslag fra vores gymnaster.
Senioridræt er vanen tro også med til opvisning og i år får vi også besøg af
Fitness afdelingen, som viser Jumping Fitness og HitFit.
Derudover giver Kom og Dans en prøve på hvor sjovt dans er.
Vi starter med faneindmarch kl. 13.00 og håber at se en masse tilskuere.

50,- kr.

pr. gang
pr. familie

Læs mere om Familie Idræt på: gymnastik.ebberup-if.dk

Vi kører også for dig

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

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
Idrætsliv
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www.ebberup-if.dk
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Forårsopvisning 2017
Lørdag 1. april
kl. 13.00

i Ebberup Hallerne

Sommer Gymnastik 2017

Spring/Rytme * 0. - 2. kl. /piger

Onsdage 16.00-17.15

3. maj - 21. juni

Spring/Rytme * 3. - 5. kl. /piger

Onsdage 17.15-18.45

3. maj - 21. juni

Spring * 4. kl.+ /piger & drenge
Rytmepiger * 0. - 7. kl. /piger

Mandage 18.00-20.00

24. april - 31. juli

Tirsdage 17.30-19.00

18. april - 13. juni

Læs mere om holdene og tilmeld dig på: gymnastik.ebberup-if.dk

Dagens program
13.00
13.15
13.25
13.40
13.50
14.05
14.20
14.30
14.40
14.55
15.10
15.20
15.30
15.40
16.00
16.10

Velkomst & fælles indmarch
Forældre/Barn, 1 - 3 år
Puslinge/Fuld gas, 3 - 6 år
Kom og Dans
Spring/Rytme , 0. - 2. kl.
Spring/Rytme, 3. - 5. kl.
Senior Idræt
RSG Opvisningsholdet
Forbudt for piger, 0. - 3. kl.
Jumping Fitness/HitFit
Minirytme, 0. - 3. kl.
Senior Spring
Evigt Unge Damer
Spring, 4. - 7. kl.
Instruktør opvisning
Udmarch

Lørdage kl. 07.40 - 08.45

fra 25. marts - 10. juni, i Ebberup Hallerne, Hal 2
Tilmelding senest fredag, inden kl. 16.00
til instruktør Charlotte Foss Madsen
med SMS på 2680 1730

30,00 kr. pr. gang

Betales kontakt eller med MobilePay

Læs mere på: gymnastik.ebberup-if.dk
Gymnastik bestyrelse
Se sammensætningen af den nye konstituerede bestyrelse på:

www.gymnastik.ebberup-if.dk

Kila vin

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Entré 40 kr.

Franske vine med karakter

Børn u/12 år gratis
En gymnastik opvisning
du ikke vil gå glip af
Læs mere på: opvisning.ebberup-if.dk
Idrætsliv
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Butik - Vin arrangementer
Aftal et besøg eller læs mere på
www.kokmedvin.dk
Din dinner Transportable
Ebberupvej 30, 5631 Ebberup | 2248 1051

7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

www.ebberup-if.dk
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Forårs- og sommeraktiviteter
Selvom efterår/vinter sæsonen går på hæld, så går vi ikke på sommerferie.
Vi starter spring- og rytme hold op igen i april.
Endvidere vil vi som noget nyt tilbyde lørdagsyoga, hvor man kan tilmelde
sig fra gang til gang.
Ligeledes er der 3 gange frem mod sommerferien
mulighed for at få motion og hygge sig sammen som
familie.
Vi har længe snakket om af afprøve familie Idræt og nu
skal det være.
Se mere info om forårs- og sommeraktiviteter her i
Idrætsliv eller på vores hjemmeside.

www.gymnastik.ebberup-if.dk

� � � � � � � � � �
Helle Augustsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Tømrer- og snedkerfirma

Privat & Erhverv
Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

– alle har ret til en god sparekasse...

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

www.fl-rene.dk

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

Idrætsliv

4082 9240 | info@fl-rene.dk
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Individuel rådgivning • Nærværende og lyttende • Sund fornuft
Flemløse Sparekasse

www.ebberup-if.dk

Kirkebjergvej 13

Flemløse 5620 Glamsbjerg
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Tlf. 6472 1658

www.sparekassen.dk

Navne konkurrence
Bold

Bold afdelingen
Vores nye afdeling har fået navn
og bestyrelsen er i fuld gang med arbejdet

På generalforsamlingen blev det endeligt vedtaget, at vi i Ebberup Idrætsforening siger farvel til 2 afdelinger, men samtidig siger vi goddag til en ny
afdeling. Håndbold og fodboldafdelingerne blev nedlagt og den nye fælles
boldafdeling blev grundlagt.
Bestyrelserne blev mere eller mindre slået sammen og et par nye ansigter
blev også budt velkommen. Vi tæller derfor nu 9 mænd og kvinder i
bestyrelsen. Det er dejligt at der nogle hænder til at løfte denne opgave.
Cindy Twisttmann
Brian Johansen
Kim Tolberg
Per Nielsen

Kirsten Marie Bager

Åbningstider
Mandag
Tirsdag

9-17

Nye biler - Brugte biler - Værksted

Onsdag

9-17

Torsdag

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

9-19

Fredag

9-17
Pensionist rabat Lørdag

Idrætsliv

Annette Søby

Stort tillykke til jer, i er blevet kontaktet når dette blad udkommer.
Stor tak til jer andre der også bød ind med kreative forslag.

Store tiltag igang
I løbet af det næste stykke tid vil der komme til at foregå flere tiltag. Blandt
andet vil der på foreningens hjemmeside blive oprette den nye afdeling,
hvor efter Fodbold og Håndbold afdelinger vil blive udfaset.
Hvordan denne udfasning kommer til at foregå, er vi ikke helt sikre på
endnu. Og vi ved desværre heller ikke helt hvilke konsekvenser det vil have
for vores medlemmer i de respektive afdelinger.
Vi håber selvfølgelig på, at det kan gøres så problemfrit som muligt, og vi
vil selvfølgelig hele tiden informere de medlemmer det vil påvirke.
Man er selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i os hvis man har
spørgsmål eller andet. Vi står altid klar til at hjælpe.

Lukket

salonpetitebberup@gmail.com

Nyt Bold logo

Vinderne af præmien er:

Den næste tid bliver spændende og udfordrende. Vi skal have forenet
de to afdelinger med hver deres værdier, målsætninger og ”det plejer vi
jo at gøre”-holdninger. Og der er sikkert også en del, hvor vi bliver nødt
til at sige ” her er vi nok nødt til at tænke helt nyt”. Men jeg er sikker på
det faktisk er meget sundt at ryste posen engang, rykke det hele op ved
rødderne og så det igen.
Den 15. marts havde vi vores første bestyrelsesmøde i den nye afdeling, og
her gik snakken lystigt og højt. Vi sidder nok alle sammen og er en smule
forvirrede, og ved ikke helt hvad ben vi skal stå på, eller hvilken skovl vi
først skal begynde at grave med.
Vi var så heldige at Morten var med på at udskyde vores deadline til dette
nummer af Idrætsliv, så vi kunne få alle de nye tiltag med i bladet.

Dame & Herreklip

Vi har modtaget en del forslag og på mødet
diskuterede vi frem og tilbage, holdt en lille
afstemning, hvorefter det blev vedtaget, at
afdelingens nye navn skal være:
BOLDAFDELINGEN
Af de medvirkende i denne konkurrence var
der to som kom med dette forslag, og der er
selvfølgelig en præmie til dem begge to.

Bestyrelsen består af:
Rebekka Skøtt - Formand
Malene Medici - Kasserer
Bent Pedersen
Tina Holt
Michael Rose

Et af de nye tiltage er jo blandt andre af vi
udloddede en lille konkurrence til den der
fandt afdelingens nye navn.

åben efter aftale

26

Brug dit kort
og støt EIF

Formålet med denne sammenlægning er at skabe større fokus på
afdelingens aktiviteter. Og gøre det mere attraktivt at gå til en holdsport.
Vi har vision om, at vi skal have fat i flere af vores børn og unge i Byen og
oplandet. Så vi igen kan få en stor og aktiv Boldafdeling.
www.ebberup-if.dk
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Fodbold på græs
Når det så er sagt så er senior afdelingen bestemt heller ikke glemt.
For på fodboldsiden kan vi oplyse, at der starter en damehold op, så vi igen
har damefodbold i Ebberup.
Samtidig er der Old Boys-erne og OB70 starter også op igen. Så vi har
faktisk en aktivt seniorafdeling også.
Indendørssæsonen for fodbold er slut og en ny udendørssæson starter op.
Det har blandt andet betydet at Ejvind og Lotte der trænede U9-U12 har
valgt at stoppe og vi vil fra afdelingens side sige dem mange tak for deres
tid i Ebberup, og ønske dem god vind fremover.
Da Ejvind og Lotte valgte at stoppe betød det ny træner til holdet. Og
heldigvis var Mathias Rasmussen interesseret, og har nu overtaget
træningen af de unge spillere. Så vi vil også byde Mathias Stort velkommen.

Afslutning på håndbold sæson
Håndboldens sæson er nået sin afslutning og vi har været glade for at
måtte låne alle jeres unger uge efter uge i hallen til en masse håndbold.
Den 25. Marts kan U6-U8 holdet slutte sæsonen af med at afholde
medaljestævne hjemme og i skrivende stund er jeg sikker på det bliver en
god dag for ungerne.
De resterende har hold afslutter sæsonen med kamp den 2. april. Hvor
holdene herefter vil holde afslutning.
Sæsonen er gået godt for alle holdene, og vi glæder os til det bliver august
og vi igen slår dørene op i hallen til en ny sæson.

Martin har fra i år valgt at trække sig fra loppemarkedet, hvor Jacob Medici
heldigvis var klar til springe ind og være med på sidelinjen dagene op til
weekenden. Og stod så på egne ben weekenden igennem.
Vi kan ikke takke Martin, og selvfølgelig også Lisbeth, nok for deres
engagement. Og vi siger dem stor tak for denne gang.
Jacob der sprang til og har været en stor hjælp igennem arrangementet,
kan vi heller ikke takke nok, det betyder vanvittig meget den hjælp og det
arbejde Jacob ligger for dagen. Hvilket også betyder at
til det kommende loppemarked i efteråret er standende
faktisk alle besat, vist med undtagelse af nogle få stykker.
Det er super flot.
Tak til alle krammere og udstillere der bruger deres
weekend her i Ebberup, og tak til alle jer lister vejen forbi
og kigger ind.

Loppemarked
Den 4. og 5. Marts blev der vanen tro afholdt Loppemarked, og igen i år gik
det rigtig godt.
Hallerne var proppet med sælgelystne krammere og købelystne gæster.
Fredag eftermiddag gik den vilde jagt ind.
Og hallerne blev i løbet af kort tid forvandlet til en stor labyrint af
loppefund, som skulle stå klar til åbningen lørdag morgen.
Martin har i hele loppemarkedets historie spillet en stor rolle, og har lagt et
kæmpe arbejde i det, med hjælp fra hans kone Lisbeth.

Idrætsliv
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Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Bliv annoncør i Idrætsliv
Idræts- & kultur foreningsblad i farver
6 årlige udgivelser
Omdeles til over 600 hustande
Tilgængelig i butikker i Assens og Ebberup
Online version på www.ebberup-if.dk
Gratis opsætning af annonce i farver

Annonc
e
fra 750,- r
kr.
pr. år

Tegn en annonce på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172
www.ebberup-if.dk
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Ebberup

Borgerforeningen

Support

Få det nu ordentlig fejret - med en Flag Allé

EL

+

GAS

• til Fødselsdag

• til Jubilæum

• til Events

• til Bryllup

• til Barnedåb

• eller..

Få sat Flag Allé op på Ebberupvej og/eller Skolevej, enten som privat eller
som virksomhed, 500 kr. pr. dag.
Flag Allé skal bestilles senest 14 dage før dagen.
Kontakt Svend Erik Haugaard på 2765 4631 eller hojtoften29@yahoo.dk

kan man ikke
få nok af
Støt Ebberup
Idrætsforening

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 2015 optjente Ebberup Idrætsforening med sine
supporteres hjælp 17.542,- supportkroner. Det gør en forskel.

Tilmeld dig nu - det er nemt!

Et renere Ebberup!

Søndag 2. april 2017 kl. 10-12

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.

Kom og vær med til at gøre vores
by ren og pæn og klar til sommeren!
Vi mødes ved hallen og samler
affald ind på veje og stier.

Du kan også støtte som virksomhed. Læs mere på
www.ebberup-if.dk om Favorit Support og FynskSupport.

Ebberup Borgerforening

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

Idrætsliv
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H y g ge l i s t e r n e

Sæsonstart

..med mere

Grib din cykel og kom ud i det grønne og i den friske luft
- sammen med Hyggelisterne, alle er velkommen

Vi starter mandag den 1. maj, kl. 19.00 og cykler herefter hver mandag, til
sidst i august, hvor vi mødes på Ebberup Hallernes parkeringsplads.
Vi cykler en tur på ca. 15 km. ud
i det blå - tempoet sættes så alle
kan være med. Halvvejs gør vi
stop hvor vi drikker kaffe.
Husk selv at medbringe kaffe,
kop og brød.
Vel mødt
Hyggelistudvalget
Kirsten Lindberg - 6178 5130
Kaj Andersen - 2339 7161

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
Idrætsliv
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fra
375 kr
pr. kuvert

Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærker
Service indenfor garanti

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup
www.ebberup-if.dk
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EIF arrangement kalender

Ebberup Idrætsforening

Hvert år afholdes forskellige arrangementer og events,
herunder kan du se hvilke og hvornår.

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2779 1683

kasse@ebberup-if.dk

2425 0172

web@ebberup-if.dk

2237 9007

uffe30@live.dk

6022 2353

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

2813 9401

gymnastik@ebberup-if.dk

2513 7809

lob@ebberup-if.dk

5155 3723

petanque@ebberup-if.dk

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

2538 7825

eif.forening@gmail.com

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

Hovedkasserer

EIF Kalender 2017

Lene Bay			
Sekretær

Vinterfest

Støtte

Morten Augustsen

19. februar

Fastelavnsfest

Løb

Suppleant

24. februar

Generalforsamling

EIF

Ebberup Loppemarked

Bold

Slush Ice Diskotek

Gymnastik

Forårsopvisning

Gymnastik

16. - 17. juni

EIF IdrætsWeekend

EIF

Formand : Helle Augustsen

3. - 5. august

Byfest

Støtte

EIF Løb

Ebberup Loppemarked

Bold

Go’Nat Idræt

EIF

Formand : Jørgen B Hansen

Jule Bazar

Bold

EIF Senior

4. februar

4. - 5. marts
17. marts
1. april

30. sep. - 1. okt.
11. november
25. - 26. november

www.ebberup-if.dk
Der tages forbehold for ændringer i arrangementer samt datoer,
følg med på hjemmesiden eller Facebook for mere information.

Uffe Pedersen

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik

Formand : Majbritt J Pedersen

EIF Petanque

Formand : Jytte Nielsen

EIF Støtteforening
Formand : Ole Andersen

Idrætsliv
Redaktør : Morten Augustsen
Assens

Privat & Professionel

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742
Idrætsliv
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Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
www.ebberup-if.dk
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Idrætsliv
udkommer næste gang

24. juni 2017

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

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv, udgives og omdeles i Ebberup af EIF i: februar,
marts, juni, august, november og december, i et oplag på 700 stk.
Du kan få tilsendt Idrætsliv på mail samt læse Idrætsliv online på:

il.ebberup-if.dk
Deadline for indlevering af indlæg og billeder til næste udgivelse er:

11. juni 2017
Al materiale til Idrætsliv bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

