Januar 2018

Vinterfest

i Ebberup Hallerne

Lørdag 3. februar

Dørene åbnes
kl. 17.00
Festen starter
kl. 18.00

Så er det tid igen til den årlige Vinterfest i Ebberup.
Ramasjang

spiller op til svingom
og fællessang

Team Teen Fitness hver mandag
for alle unge mellem 12-15 år

The Four Lads

“Som om et bøjet søm” lanc
erer nyt
album, som også kan købes i
baren.

EIF Løb starter Royal Run 18
træningsforløb med DGI

Ebberup Idrætsforening

Årgang 40
nr. 1

idrætsliv

Indspark

Velkommen til år 2018
“Hvad er det i gør og kan i Ebberup,
man hører bare så meget positivt om jer altid”

Kernen i demokrati
Ebberup Idrætsforening afholder snart sin årlige Generalforsamling,
hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer til alle afdelinger, revisorer og
fanebærere. Derudover er der valg til de faste poster i hovedbestyrelsen,
der også består af alle afdelingers formænd.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i enhver forening, og dette
gælder naturligvis også i EIF, hvor der foruden valg også er et kort resumé
af årets gang fra de forskellige afdelingers formænd samt genmmegang og
godkendelse af regnskab og budget for det følgende år.

Nu er vi alle kommet godt ind i det nye år. Ingen tvivl om at vi er nogen
stykker som nu trænger til, at det bliver hverdag og at indtaget af god mad
og tilhørende drikkevarer igen bliver justeret ned.
Måske også nogen af os som har nytårsforsæt med at komme i gang med
at spise sundere – dyrke motion – ja i det hele taget stramme lidt op.
Og så er vi jo bare heldige, at vi har en Idrætsforening med et bredt udvalg
af gode muligheder for at blive rørt.

Til Generalforsamlingen har hver afdeling, opstillet deres forslag til personer
på valg til bestyrelserne, men derfor kan man sagtens melde sig på valg
til en bestyrelse, dette skal dog ske skriftligt til hovedformanden, sammen
med øvrige forslag til behandling, senest 4 dage før Generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, til forskudte perioder.
Hertil kan der også vælges suppleanter for en 1 årig periode.
Alle beslutninger til Generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal hos de
fremmødte medlemmer, styret af den valgte dirigent.
Efter Generalforsamlingen, samles afdelingernes bestyrelser og vælger
formand samt kasser. Herefter er det bestyrelsen der er øverste myndighed
i afdelingen, med udgangspunkt i foreningens vedtægter, vedtaget budget
samt principielle beslutninger fra Generalforsamlingen.
Der findes kun et sæt vedtægter, gældende for alle afdelinger, disse kan
læses på foreningens hjemmeside.
Der afholdes efterfølgende regelmæssige bestyrelsesmøder. Kotyme i EIF er
at møderne er lukkede og kun for bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamling samt bestyrelsesarbejdet, er kernen i
dansk demokrati og det skal vi naturligvis alle være med
til at værne om og bidrage til.
Derfor opfordres så mange som muligt til at møde op til
EIF Generalforsamling, der varer ca. 1½ time og hvor
der altid er en hyggelig stemning samt drikkevarer til de
fremmødte.
Vi vil igen i år have projektor op, så det bliver lidt
nemmere for alle at følge med i, hvor langt vi er nået og
så sparer vi også unødvendig brug af papir.

Idrætsliv

2

Vi har idrætsudøvere i alderen 1 til 87 år, jeg er ikke i tvivl om at der er en
mulighed for os alle sammen.
Derfor er der jo egentlig ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang.
Gå ind på vores hjemmeside eller kontakt en af vores afdelinger og spørg
ind til det du gerne vil.
Der er en stor velvilje og hjælpsomhed fra alle sider i EIF.

Privat & Erhverv

Morten Augustsen
Redaktør
redaktion@ebberup-if.dk

www.fl-rene.dk

WWW.PERNILLEHEDE.COM

4082 9240 | info@fl-rene.dk
www.ebberup-if.dk
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EIF - den bedste idrætsforening
Og når jeg tænker på al den positive indstilling og aktivitet vi har i EIF, kan
jeg jo endnu en gang rose alle jer frivillige ildsjæle for det.
Det engagement og brændende lyst til, at gøre EIF til den bedste idrætsforening kan jeg ikke rose jer nok for.
Hold op hvor er vi heldige at have så mange aktive mennesker som jer.
Og jeg bliver så glad, når jeg fra folk i Assens får spørgsmålet: “Hvad er det
i gør og kan i Ebberup, man hører bare så meget positivt om jer altid”.
Samtidig er der jo også god opbakning og støtte fra rigtig mange idrætsudøvere. Det er jo en fornøjelse at se og høre på.

Vi er ikke kun gode til idræt
Jeg er imponeret over alt det engagement der er i de forskellige afdelinger.
Ud over al den sport man kan få lov at udøve i EIF, er der jo mange andre
gode tiltag.
Jeg tænker på Fastelavn, Vintercup løb, Godnat Idræt, Vinterfest, Familie
Idræt, hygge og sjov for børn mellem jul og nytår.
Sammenholdet ved vores seniorer. Ja og meget mere som dukker op og gør
det endnu bedre, at bo i Ebberup og være en del af fællesskabet.

Her tænker jeg på både Leif, Bjarne og halbestyrelsen. Det betyder så
meget at vi kan snakke om tingene og hjælpes ad.
Altid en imødekommende indstilling til det vi spørger ind til.
Det kan vi også kun være meget taknemmelige over.
Også tak for en hyggelig nytårskur. Dejligt at kunne komme forbi i hallen og
ønske godt nytår.
Så igen igen: Tænk positivt – Støt op – Vær med, så kan vi blive ved med
at have Danmarks bedste idrætsforening, det er jeg sikker på.

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

Samtidig er det en fornøjelse, med den service og det gode samarbejde EIF
har med Ebberup Hallerne.

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

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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R E G N S K A B

Ravnekærvej 37 - 5631 Ebberup - mail@charlotte-kjaer.dk - Tlf. 6137 1849 - www.charlotte-kjaer.dk

www.ebberup-if.dk
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Generalforsamling
Fredag 23. februar 2017
i Ebberup Hallernes Cafeteria

Ebberup Idrætsforening
kl. 17.00

Ebberup Fitness
kl. 18.30

Generalforsamlingerne indkaldes og afvikles i.ﬂg. foreningernes vedtægter.
Alle er velkommen - dog er der kun stemmeret for foreningernes medlemmer.
www.ebberup-if.dk | eif@ebberup-if.dk | ﬁtness@ebberup-if.dk

Generalforsamling i EIF
Når det er sagt, nærmer det sig tiden for vores årlige Generalforsamling i
EIF - Fredag den 23. februar, kl. 17.00.
Her er du jo meget velkommen til at deltage, dels for at høre hvad der sker
i EIF, dels fordi vi sagtens kan bruge nogen flere frivillige.

EN DEL
AF HOLDET...

Der skal frivillige til i de forskellige bestyrelser, der er altid brug for trænere
og instruktører.
Og så er der brug for nogen som vil hjælpe med andre ting f.eks planlægge
kampe, sørge for kørsel, sørge for at få vasket kamptøj, hjælpe når vi f.eks
hjælper til på Strøjer Samlingens sommerudstillinger, og
udfører andet arbejde til god gavn for EIF samt en masse
andre små opgaver, som netop DU måske kunne byde ind
med hjælp til.
Så det vil modtages med kyshånd, hvis du har lyst til at
byde ind med noget hjælp.
Mød op til EIF Generalforsamling, og vær en del af din
by’s fremtid og støt op om tilbudene for fritidsaktiviteter.

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

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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SIG JOLLY TIL DIN COLA
www.ebberup-if.dk
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Team Teen Fitness

Fitness

Målrettet ungdoms træning og motion
for alle unge mellem 12 og 15 år
Team Teen Fitness ungdomsafdeling i EIF Fitness for unge i alderen 12 - 15
år, hvor der trænes én dag om ugen.
Her får du muligheden for, at være sammen med gamle og nye venner,
samtidigt med at du træner.
Alle er velkommen, det er lige meget hvilken fysisk form du er i nu.

Vi reparerer
ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i
ALLE prisklasser

Aut. Isuzu forhandler

Scan og
se vores
film

Alle vil få kyndig vejledning, så vi finder en træning, som passer lige præcis
til dig.
I Team Teen Fitness er nøgleordene motion og socialt samvær - i trygge
rammer, og at der IKKE bliver dyrket bodybuilding.
Vores instruktører er naturligvis uddannede instruktører, og med mange års
erfaring i at træne børn og unge.
Team Teen Fitness er tænkt som en klub, hvor der er plads til alle unge piger og drenge. Det betyder også dig som normalt ikke dyrker sport, men
som gerne vil være sammen med andre.

v/Michael Østerhaab

Formål med Team Teen Fitness
•
•
•
•

Træne sammen med jævnaldrende
Få kyndig vejledning
Ændre på fordelingen af muskler og fedt
Sjov og hygge

Vi træner hver mandag fra 18.30-20.30 - så kom og vær
med, det koster kun 110,00 kr. pr. måned.

Idrætsliv
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Nørre Allé 26 5610 Assens Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk
Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

Østerhaabs Auto - så du bedre kørende
www.ebberup-if.dk

9

Petanque året 2017

Petanque

Startende med fyldig lagkage til
masser af stævner og renovering af klubhus
EIF Petanque åbnede 2017 søndag den 26 marts kl. 1400. Der var som
sædvanlig et stort fremmøde af medlemmer, der alle kunne glæde sig over
et prægtigt vejr og en særdeles lækker lagkage til kaffen.
Bent var ikke hjemme, så lagkagen var købt i Hårby – aldrig har jeg set så
meget flødeskum og creme.

Tirsdagsturneringen
Som det nok er alle bekendt, er der nu ikke noget petanqueudvalg under
DGI for Fyn. På møde i oktober 2017 for alle klubber på Fyn, var der ingen,
der ønskede at stille op til de ledige bestyrelsesposter, hvorfor afgående
formand, Preben Hybel måtte meddele DGI, at der nu ikke var noget
udvalg.
Preben lovede dog, at han ville gennemføre tirsdagsturneringen i 2017,
ligesom Grethe ville gennemføre vinterturneringen i Ringe.
Tirsdagsturneringen blev i år afviklet med 2 Ebberuphold. Begge
Ebberuphold kom med til semifinalerne. Bent Hansens hold stillede op til
det ene semifinalestævne i Ebberup og Poul-Eriks hold måtte en tur til FC
Kliken.
Det lykkedes Bents hold at kvalificere sig til finalen ugen efter i Assens,
hvor det blev til en 7. plads.

Aftenstævner
Der blev afviklet aftenstævne fredag den 28. april 2017, med deltagelse 34
spillere. Lidt før midnat kunne vi konstatere, at Brian & Christoffer fra OPK
havde vundet. Nr. 2 blev Henning Emdal & Johnny Nielsen fra Assens og nr.
3 Kirsten A & Gurli J fra Korinth.
Den 22. september afviklede vi igen et aftenstævne med 36 deltagere.
Vindere blev Kurt Clausen & Bent Rasmussen fra Ebberup, mens Mia
Andersen & Nicklas fra FC Kliken blev nr. 2 og Erik & Anni fra Assens blev
nr. 3.

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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Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for en flot indsats
i løbet af året. Bestyrelsen har dog været ked af, at der
ikke er kommet så mange spillere til de enkelte aftener/
eftermiddage/formiddage. Vi ved dog, at vejret ikke har
været med os i det forgangne år.
EIF Petanque vil gerne takke Poul-Erik og Ingemann, for
deres store arbejde med at udskifte beklædningen på
bagsiden af huset og få malet hele huset.

Jørgen Bolvig Hansen
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

www.ebberup-if.dk
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Fastelavn

Løb

Gode løbeoplevelser og
nyt løbekoncept tilpasset den enkelte løber
Vi siger tak til alle medlemmer i løbeklubben for et godt løbeår i 2017, vi
har haft rigtig mange gode løbeoplevelser i 2017, både i den ugentlige
træning og ved deltagelse til forskellige løb rundt på Fyn.
2017 blev ligeledes året, hvor vi i efteråret startede et nyt løbekoncept,
hvor alle der kan løbe 5 km på ca. 35 til 40 minutter uden problemer kan
deltage.
Vi løber 1, 2 eller 3 runder af 5 km:
1. Runde - er med flere stop undervejs, hvor vi udfører forskellige styrke
øvelser og hvor man kan deltage i det omfang man kan eller
måske bare har brug for en lille pause til næste løbedistance.
2. Runde - er uden stop og med et stykke intervaltræning.
3. Runde - har man mere i benene, løbes der en 5 km runde mere – uden
stop og uden intervaltræning.

2018

Start dit løb i 2018

Lørdag 10. februar kl. 14.00 - 16.00
i Ebberup Hallerne

Vi glæder os til at nyde de fine udklædninger, når børnene
slår katten af de fint pyntede tønder - udsmykket af
Børnehuset Ebberup & Gustavsminde, og der bliver
kronet en kattekonge og kattedronning, opdelt på alder.
Bagefter er der juice & fastelavnsbolle til børnene
og kaffe/the & fastelavnsbolle til de voksne.

Entré betales
Børn

40,- kr.
Voksen

25,- kr.

ved indgangen

Af hensyn til planlægningen, vil det være en stor hjælp med forhåndstilmelding inden 8. februar
med Navn, antal børn & voksne til Gitte Christensen på
lob@ebberup-if.dk eller på sms 2498 1000

8 ekstra gode grunde til at løbe

Og man bestemmer helt selv om
man vil deltage i 1 eller flere runder.

1. Løb styrker immunforsvaret

Det nye er at vi alle løber samlet,
og det føler vi giver det sjoveste og
hyggeligste løb – giver sammenhold
og motivation til at møde op.

3. Løb mindsker risikoen for at udvikle diabetes

2. Løb styrker hjerte- og lungesystemet
4. Løb styrker muskler og led
5. Løb giver energi og overskud (jo, i hvert fald når du har fået
vejret igen)

ER DU helt nybegynder, eller skal
starte op efter en skade eller
længere stop?

6. Løb gør din hjerne skarpere
7. Løb giver bedre søvn
8. Løb gør dig gladere

Bodrive Køreskole
v/ Bo G. Jørgensen

Så lad 2018 være året hvor du får startet dit løb,
vi glæder os til at byde dig velkommen.
Idrætsliv
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk
www.ebberup-if.dk
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www.bodrive.dk

Så har vi også et rigtig godt begynderhold, hvor der vekslet mellem gå/
løb på en kortere rute.

Royal Run
Træningsforløb til året løbebegivenhed Royal Run
starter torsdag 8. februar kl. 18.00
Vi starter et fortræningsforløb 8. februar i samarbejde med DGI, som forberedelse til årets løbeevent - Royal Run den 21. maj 2018 i Odense.
Vi er en af få klubber på Fyn der kan tilbyde dette - og vi glæder os til dette
samarbejde, som vi håber giver flere medlemmer til klubben.
Vi vil i perioden 8. februar til 21. maj, træne efter DGI’s program om
torsdagen. Dette er for alle – også nybegyndere.
Træningsforløbet vil blive fulgt tæt at nyhederne.
I denne periode vil vi træne fast tirsdage og torsdage kl. 18.30.
Tirsdage efter vores ”eget koncept” og torsdage efter DGI’s koncept.

Bliv med fordele medlem af løb
Vi har fået 10 startnumre til Royal Run af DGI, som skal gives til nye
medlemmer – så fra 1. marts tilbyder vi følgende:
Hvis du melder dig ind i foråret 2018, får du:
• Første halve års kontingent til halv pris - kun 75,00

Jans El-Teknik Aps

• Der trækkes lod blandt alle nye indmeldelser om et STARTNUMMER til

Aut. El-installatør

Royal Run.

‘El med sikkerhed’

Kommende arrangementer

Mobil 3054 6213

• 14/1 - EIF Løb er vært ved Vinter Cup etapen

jan@janselteknik.dk

• 10/2 - EIF Løb afholder FASTELAVN for byens børn

www.janselteknik.dk

Vi ses i 2018

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

Vi støtter lokalsporten

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

Idrætsliv
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• Renovering

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

• Installation

• Hårde hvidevarer service

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

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

www.ebberup-if.dk
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Vinterfest

i Ebberup Hallerne

Lørdag 3. februar

Dørene åbnes
kl. 17.00
Festen starter
kl. 18.00

Så er det tid igen til den årlige Vinterfest i Ebberup.
Så tag naboerne, vennerne, kollegerne og familien under armen
og kom til et brag af en fest i Ebberup Hallerne.
Medbring din egen mad eller lad Ebberup Hallernes Cafeteria stå for menuen,
med en lækker buffet eller smørrebrød - se menu på deres hjemmeside.
Maden kan bestilles til og med torsdag 1. februar hos Bjarne i cafeteriet.
I baren er der mulighed for at købe diverse våde varer til gode priser,
hvor vores lokale flinke barfolk står klar til at servicere dig.
Som altid er der god musik hele aftenen, i år leveret af:

The Four Lads

Ramasjang

Ebberup Hallerne
Dit Idræts- & Kulturcenter

Generalforsamling
28. februar 2018

kl. 19.00 i Ebberup Hallerne
Alle er velkommen - dagsorden i.ﬂg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være os i hænde
senest 20. februar 2018.
Forslag sendes �l formand
Svend Erik Haugaard - hojto�en29@yahoo.dk
Ebberup Hallerne | Skolevej 7 | 5631 Ebberup | 6474 1549 | www.ebberuphallerne.dk

Vi kører også for dig
“Som om et bøjet søm” lanc
erer nyt
album, som også kan købes i
baren.

spiller op til svingom
og fællessang

Traditionen tro er der ca. kl. 20.00 Revy, som gennemgår året der gik,
på en altid sjov og underholdende måde.

BILLET PRISER
125,- pr. stk. i forsalg
150,- pr. stk. i døren

Billetterne kan købes fra
29. januar - 1. februar
i Cafeteriet, fra 18.00-20.00.

Det er IKKE tilladt at medbringe egne drikkevarer
2276 3611 | info@redeko.dk www.redeko.dk

Din markedsføringsafdeling - når der er brug for det
Brochure | Hjemmeside | Produktblad | Visitkort | Folder | Annoncer
Nyhedsbrev | Plakat | Banner | Mail | Skilte | Logo | PC hjælp | Design

Idrætsliv
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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Julehygge på bryggeriet

Berns tur

Gymnas�k

Frivilligt arbejde er også rig på oplevelser
og at opleve hinanden udenfor træningsmiljøet

Springcentret Bernstoffsminde Efterskole lagde igen
faciliteter til årets traditionelle springtur
Jul og Nytår er jo fyldt med traditioner, og i Gymnastikafdelingen er vi så
glade for traditioner, så vi simpelthen indleder den første søndag i det nye
år med en fast tradition.
Nemlig med en tur til springcentret på Bernstorffsminde Efterskole, således
også i år, hvor vi drog afsted den 7. januar.

Den 20. december drog en flok instruktører og forældre til Bryggeriet for, at
arbejde tre timer og tjene penge til EIF Gymnastik.
Selvom det var midt i jule stress og jag og man måske lige tænkte, hvorfor
var det lige, jeg sagde “ja”, på vej til Bryggerivej - efter en lang skole- eller
arbejdsdag.
Jeg kunne jo sidde hjemme i sofaen og se julekalender nu, og der var jo
flere gode at vælge imellem i 2017.
Så er det fede jo, at hyggen altid indfinder sig, når man laver frivilligt
arbejde i godt selskab - og en onsdag aften før jul var ingen undtagelse.
Så julehygge behøver ikke at være at flette julehjerter eller at spise
pebernødder. Det kan også være at pakke paller i en stor hal sammen med
hyggelige mennesker.

Det en dag, hvor instruktører og gymnaster hygger sig max og har det sjovt
med at prøve trampoliner i forskellige udgaver, springgrave og meget mere
af.
En dejlig dag med god stemning også for forældrene, som kan se børnene
tonse igennem på redskaberne og blive dejligt trætte.
Tak til instruktørerne for at skabe en super hyggelig sag for gymnasterne.
Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Tak til jer, der gav en hånd på Bryggeriet.

Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk
Din dinner Transportable
Suzuki forhandler ¤ Mazda service ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

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

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

www.ebberup-if.dk
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Hvor blev sæson 2017/2018 af?
Uden at vi helt ved, hvordan det gik til, så lakker sæson 2017/18 mod
enden – det går bare så stærkt og inden vi ser os om, er det opvisningstid.
Flere af vores hold skal rundt til forskellige DGI opvisninger på Fyn.

Forårsopvisning 2018
Lørdag 17. marts

Det er altid en stor oplevelse som gymnast, at gå på gulvet foran forhåbentlig mange tilskuere, til DGI opvisninger. Lige som der er masser af fed
gymnastik at se på, når holdene fra de andre lokalforeninger på Fyn, DGI
landsdelshold for udtaget gymnaster samt efterskoleholdene går på gulvet.

Indmarch kl. 11.00
i Ebberup Hallerne
Læs mere på opvisning.ebberup-if.dk

Tjek det ud, der er mere end 10 DGI opvisninger på Fyn at vælge imellem i
marts.

På udvalgte søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne

Alle
i familien

Søndag

4/2

Søndag

25/2

50,- kr.
pr. gang

Søndag

11/3

Ingen tilmelding nødvendig
Læs mere om Familie Idræt på: gymnastik.ebberup-if.dk
Husk dog at den bedste opvisning naturligvis er Lokalopvisningen i Ebberup
Hallerne den 17. marts, fra kl. 11.00 – når vores egne
gymnastik hold samt gæste hold går på gulvet.
I år tester vi et nyt start tidspunkt for opvisningen, som vi
især håber vil være til glæde for vores yngre gymnaster.
Så sæt X i kalenderen ved den 17. marts kl. 11.00 –
nærmere program følger med hold og tider, så snart vi
har fået de sidste tilbagemeldinger.

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

Annoncering i Idrætsliv

Salon Petit
holder

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

barsels
lukket fra
14. august

Dame & Herreklip
Pensionist rabat

Bestil din annonce på
redaktion@ebberup-if.dk
www.ebberup-if.dk

salonpetitebberup@gmail.com
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2017
på gensyn
i 2018

EIF hjemmeside
En hjælp til vores nuværende og kommende medlemmer,
med informationer og nem kontingent- og event betaling
Hjemmesiden er lavet for, at du skulle kunne finde så mange oplysninger
om den idræt og det hold, du eller din familie dyrker i EIF.
Du bør derfor altid besøge afdelingens hjemmeside og se om den
information du søger ikke står her, alternativt på holdets eller afdelingens
Facebook gruppe.
Husk at bestyrelser og instruktører også er frivillige, der også bruger deres
tid på mange andre gøremål i afdelingen.

100% online betaling
EIF har efterkommet medlemmernes ønske om, at kunne betale deres
kontingent og events med andre kort end kun Dankort.
Denne løsning betyder at foreningen årligt har en ekstra stor udgift, hvorfor
vi skal opfordre alle til også, at benytte online betaling og dermed undgå
betaling via bank, da dette også er meget tidskrævende for kassererne.

Profil og holdtilmelding
Får du ny adresse, nyt telefonnummer og specielt ny mail adresse, er det
vigtigt at du opdaterer dette i din profil. Har du glemt dit password eller
brugernavn, kan du i log ind boksen få tilsendt mail med disse oplysninger.
Husk at tilmelde dig det hold du eller din familie går på, senest efter 3.
træning, da der kan blive sendt information ud på mail, til dem der er
tilmeldt holdet, så du ikke går glip af vigtig information - f.eks. om træning.

Nu med hjælp og guide sider
Siderne med guide og hjælp, placeret i højre menuside, er blevet udvidet på
den nye hjemmeside og dateres jævnligt med nye punkter. Her kan du finde
svar på ofte stillede spørgsmål, til profil og hold relaterede funktioner.
Tømrer- og snedkerfirma

Sønderby v/Per Madsen

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

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

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

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

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

www.spar.dk

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

Idrætsliv

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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Rise Flemløse Sparekasse Kirkebjergvej 13 Flemløse 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1658 www.sparekassen.dk
www.ebberup-if.dk
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Tak for et godt 2017

Et godt team

Bold

I 2018 lyder udfordringen på
at gøre Bold afd. endnu mere attraktiv
Først skal der selvfølgelig lyde et rigtig godt nytår til alle fra Boldafdelingen.
Vi håber alle er kommet godt igennem nytåret, uden de store bekymringer.
Dernæst skal der selvfølgelig også lyde en stor tak for det gamle år.
I Boldafdelingen kan vi se tilbage på et 2017 hvor der er sket en masse, og
det glæder vi os over.
Det nye år byder på nye udfordringer, og dem tager vi i mod med åbne
arme. Vi skal tage imod et år der byder på opgaver i form af at gøre vores
afdeling mere attraktiv, vi skal have fundet flere trænere til fodbold, flere
spillere til håndbold osv.
Så vi har i bestyrelsen nok at tage fat på, men det er heldigvis rart med lidt
at rive i.

I løbet af året har vi sagt farvel til et par enkelte bestyrelsesrødder. Til
Generalforsamlingen i februar, siger vi farvel til endnu en rod.
Alle tre rødder har valgt at gå ud pga. manglende tid.
Derfor består bestyrelsen pt. af:
Rebekka Skøtt - Formand
Malene Medici - Kasser
Bent Pedersen
Brian Johansen
Cindy Twisttmann
Per Nielsen
Et godt team på 6 og vi søger derfor umiddelbart ikke
nye medlemmer i bestyrelsen, men sidder man med en
brændende lyst til at være med.
Tænker man at man har noget nyt og godt at bidrage
med. Så skal man endelig ikke holde sig tilbage.
Rebekka Skøtt
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

Vi kan nemt finde en plads mere om bordet.

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

Vi har den gode mad og festlokalet
Det eneste du skal sørge for er at invitere dine gæster
EIF Bold Juleafslutning for ungdomsafdelingen - i Assens Bowlingcenter.

Dagens ret
Mandag - torsdag

Idrætsliv

14 dages tilfredshedsgaranti

24

Fri lånecykel

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk

CYKLER TIL DIG, DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL
Rentefri delbetaling

60,0

Livstidsservice

Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
375 kr
pr. kuvert

Håndbold hjemmekampe
15/01
18/01
31/01
19/02
25/02
25/02
25/02
08/03
11/03
11/03
11/03
12/03
21/03
08/04

17:30
17:00
18:00
17:30
10:00
11:00
12:00
17:00
10:00
10:45
12:30
17.30
20.45
10:45

U10 mix
U16 P
U14 P
U10 mix
U14 P
Herrer S3
Dame S3
U16 P
U10 mix
U14 P
Dame S3
U10 mix
Herrer S3
U14 P

Donér dit brugte sportstøj

Ebberup - Glamsbjerg HK
Ebberup - STIF Salbrovad
Ebberup - Søndersø IF
Ebberup - Haarby BK Håndbold
Ebberup - Team Vestfyn
Ebberup/Hårby - SUS Håndbold 4
Ebberup/Assens - Team Vestfyn 3
Ebberup/Hårby - Broby Sportsefterskole
Ebberup - Tommerup HK
Ebberup - Assens HK
Ebberup/Assens - Aarup BK 2
Ebberup - Bogense
Ebberup/Hårby - BR 66 Langeskov 2
Ebberup - Middelfart HK

EIF Bold vil prøve, at lave en stand
til Ebberup Loppemarked med brugt
sportstøj o.lign.
Så hvis du har noget sportstøj
liggende, som evt. er blevet for
småt, eller som du bare ikke bruger
mere, men som du mener at andre
kan få glæde af, så vil vi gerne være
aftager af dette.
Det skal gerne være rent og pænt ,
da vi vil sælge det til rimelige priser,
hvor overskuddet går ubeskåret til
EIF Bold afdelingen.
Aflevering sker til Malene og kan
aftales via sms på: 2420 8194

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

Nye biler - Brugte biler - Værksted
Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

Idrætsliv

26

Brug dit kort
og støt EIF
www.ebberup-if.dk
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Loppemarked Café
Nyd en kop kaffe, måske lidt at spise
og få et side pause i vores hyggelige cafe
“Spejlsalen” - fitness lokalet ved Hal 2,
bliver igen til årets første Ebberup Loppemarked
omdannet til en hyggelig Cafe,
hvor alle kan sætte sig ind og få hvilet benene,
og stillet sult og tørst.
Måske efter en lille tænkepause over sit næste køb,
i en af de 160 stande

- for alle der elsker sport

- kan man igen drage ud i de 2 haller
og finde nye spændende fund.

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.

Ebberup Loppemarked
160 stande fordelt på 2 haller i Ebberup Hallerne

Lørdag & Søndag

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.

3. - 4. marts 2018
u
Børn

Entré
2
Åbent kl. 10.00 - 16.00 0,- k
r.
s

nd
ti
er 1
2 år - gra

Mulighederne er mange og
Ebberup Loppemarked

Få ledige stande - 200,- kr. pr. stand for 2 dage

Arrangør

EIF Bold

Sportigan Assens
står altid klar til at hjælpe dig.

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

Idrætsliv
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www.ebberup-if.dk
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Ebberup

Borgerforeningen
Juletræ i Ebberup

Den 1. december 2017 blev juletræet, på det grønne område ved petanque
banen, tændt. Der var rigtig flot opbakning, ca. 150 store og små mødte op
til arrangementet.

Selskabslokaler

Hyggelige og landlige omgivelser med udsigt over Lillebælt

Sognepræst Rikke Graff læste en
en julehistorie for børnene. Vi gik
rundt om juletræet og sang nogen af
julens salmer.
I år var juletræet hentet hos Hanne
og Lars Enevoldsen - Assens, det
er et rigtigt flot juletræ. Ebberup
Vognmandsforretning sørgede for
fældning, afhentning og opsætning
af træet.

Individuelle
menuer

Julemanden uddelte slik og
sodavand til børnene og bagefter
gik hele forsamlingen til petanque
klubhuset, hvor der blev serveret
gløgg og æbleskiver til alle.

Medbring egne
drikkevarer

Borgerforeningen takker alle de flinke sponsorer, der gør det muligt, at vi
kan få julehygge i Ebberup. Tak til
Ebberup Vognmandsforretning, Spar Ebberup v/Malene og Ebberup
Hallernes Cafeteria.
Tak til EIF Petanque for lån af deres klubhus.

Bliv medlem af Ebberup Borgerforening
Har du lyst til at blive medlem af Ebberup Borgerforening kan du henvende
dig til Svend Erik Haugaard på tlf. 2765 4631.
Det koster kun 100 kr. pr. hoved.
Borgerforeningen står for flagallé, juletræ og bakker op om skolen og hvad
der ellers sker i vores lille by.
Dækskifte
Pladearbejde
Fejludlæsning
Aircon service
Klargøring til syn
Person- & varebiler
Rep. af alle bilmærker
Service indenfor garanti

Tlf.: 4024 0433
Prinsevej 1 - 5631 Ebberup

Idrætsliv
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Lad os gøre din Konfirmation eller dit Bryllup
til en helt uforglemmelig oplevelse
Hyggelige selskabslokaler med plads op til 90 personer
Ring for et uforpligtende tilbud

.

.

.

Gudøgyden 12 5631 Ebberup Tlf. 6474 2292 info@oebjerggaard.dk
Find os på: www.oebjerggaard.dk og på Facebook
www.ebberup-if.dk
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Senior aktiviteter

Senior

Badminton - Gymnastik - Bob
for både mænd og kvinder 60+
Trænger du til at røre dig lidt, her i den kolde tid, og sammen med andre på
din egen alder, så kom og vær med hver onsdag i Ebberup Hallerne og få
nogle hyggelige timer, hvor alle kan være med i deres eget tempo.

Klang og Meditatio

n 1. onsdag og 3.
mandag hver mån
Kl. 18.00 - 19.00
ed.
- Pris kr. 150,-

Qigong – blid bevægelse, der styrker og vedligeholder krop og sind
EIF Senior tilbyder følgende indendørs aktiviteter hver onsdag.
kl. 14.00

Fælles kaffebord og sang

Cafeteriet

kl. 14.30 - 16.00

Badminton - uden fast makker

Hal 1

kl. 14.45 - 15.45

Gymnastik

Hal 2

kl. 14.45 - 15.45

Bob

Hal 2

Kom og vær med - alle kan deltage.
Er du ny i EIF Senior kan du prøve 2 gange gratis og se
om det er noget for dig før du melder dig ind.
Medlemskab koster kun 250,00 kr. om året.
Læs mere om aktiviteterne og EIF Senior på:

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

senior.ebberup-if.dk

Assens ABC By

Mangler vi dig?

Øg dit mentale fokus
Få en bedre nattesøvn
Styrk din koncentration
Bevar din smidighed i kroppen

Klang – blide toner og vibrationer, bringer ro til krop og sind
• Giver dig handlekraft
• Bringer ro til dit nervesystem
• Løser op i muskelspændinger på dybt plan

Massage – fokus på hele kroppen, giver øget frihed til bevægelse
• Forebygger smerter i kroppen
• Vedligeholder spændstigheden i dine muskler
• Giver dig en bedre kropsholdning

2323 9022

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger

Virksomheder - Butikker - Turisme

www.assensabcby.dk

Idrætsliv
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www.mengsunivers.dk
v/Lis Meng • Bredgade 91 • 5560 Aarup • lis@mengsunivers.dk • Tlf. 27 85 09 56
www.ebberup-if.dk
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Ebberup Idrætsforening

..med mere

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

2498 1000

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
Lene Bay			
Sekretær
Morten Augustsen
Suppleant
Uffe Pedersen

EIF Bold
Formand : Rebekka Skøtt

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

“Brugernavn og password”

EIF Gymnastik
Formand : Helle Augustsen

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
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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EIF event kalender 2018
Vinterfest

Støtte

10. februar

Fastelavnsfest

Løb

23. februar

Generalforsamling

EIF

Ebberup Loppemarked

Bold

Forårsopvisning

Gymnastik

15. - 16. juni

EIF IdrætsWeekend

EIF

2. - 4. august

Byfest

Støtte

Ebberup Loppemarked

Bold

Go’Nat Idræt

EIF

3. februar

3. - 4. marts
17. marts

6. - 7. oktober
17. november

Der tages forbehold for ændringer i arrangementer samt datoer.
Følg med på hjemmesiden eller Facebook, og læs mere om
de enkelte arrangementer og få aktuel information.

www.ebberup-if.dk

Idrætsliv
Foreningsbladet Idrætsliv, udgives 6 gange
årligt af EIF i et oplag på 700 og omdeles
i Ebberup og Sønderby, Ebberup Hallerne
samt til butikker i Ebberup og Assens.

Idrætsliv
udkommer næste gang

10. marts 2018

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

il.ebberup-if.dk

Deadline for indlæg til næste Idrætsliv er:

3. marts 2018

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

