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Nyt fra

Hovedformanden
Mod lysere tider

Support El

Tilmeld din husstand eller virksomhed
så giver EIF en flaske vin til en lørdags middagen.
EIF vil i en tid kunne tilbyde en
flaske vin, hvis du som privat person
eller som virksomhed, udfylder en
blanket med tilmelding til SupportEl
hos EnergiFyn.
Så hvis du vil med på ordningen,
hvor du automatisk støtter EIF, må
du meget gerne henvende dig til
mig.
Det kunne også være, at du hvis du
selv er på SupportEl i forvejen, kan
finde en ven, nabo, familiemedlem
eller kollega der vil på aftalen.
Ja, så kan I da dele vinen.

Nu går vi igen mod lysere dage, det er sundt for både krop og sjæl. Vi
trænger vist alle til mere lys og frisk luft.
Og frisk luft har vores løbere jo fået hele vinteren, godt gået at i trodser
kulde regn og sne og kommer afsted.
En fornøjelse at se jeres sammenhold, når i kommer løbende i refleksveste
og med lys (stor respekt for at i tænker så meget på sikkerhed i trafikken).
Håndbold nærmer sig sin sommerpause, fodbold skal ud på grønsværen og
muntre sig.
Petanque og senioridræt rykker fra hallen ud på banerne til spil og socialt
samvær.
Gymnastik nærmer sig den årlige opvisning, hvor instruktører og gymnaster
har en dejlig dag, hvor de viser hvad de har arbejdet med hen over vinteren.
Fitness er stadig indendøre, men der er bestemt også fuld gang i den her.
Det er en fornøjelse at se hvor godt det går i EIF.

Idrætsliv
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Kontakt Annette Søby på:
2482 8744 eller
annettesj61@hotmail.com
Derudover håber jeg jo fortsat, at I vil støtte Ebberup Idrætsforening ved:
• bruge jeres OK benzinkort
• få bilen synet hos Assens Bilsyn
• blive medlem i Club Sportigan
• få bilen repareret hos Autohuset Ebberup
• handle i Spar Ebberup
og i det hele taget bruge alle vores lokale håndværkere, som også er meget
søde til at sponsorere og støtte EIF.

CYKLER TIL DIG, DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL
Rentefri delbetaling
www.ebberup-if.dk

14 dages tilfredshedsgaranti

3

Fri lånecykel

Livstidsservice

Generalforsamling 2017
Uddrag af hovedformandens årsberetning
ved årets Generalforsamling 23. februar 2018
Vi har igen afholdt Generalforsamling i EIF. Det er enorm positivt at se at vi
får fyldt alle bestyrelser op med engagerede - aktive – positive mennesker,
som vil hjælpe med at få det hele til at fungere i EIF.
Det skal vi være meget taknemmelige for, det er langtfra alle steder der er
så stor opbakning.
Men det er jo faktisk også sådan, at man som frivillig har en masse glæde
af, at arbejde sammen med alle disse herlige mennesker.
Der er som regel god stemning – hjælpsomhed – engagement.
Jeg håber vi fortsat kan have denne opbakning, så bliver det hele noget
nemmere at have med at gøre.
Uddrag fra årsberetning
Vi har i 2017 haft et godt år i EIF. Endnu et år med stort engagement og
velvilje fra alle sider.
Hvor er vi heldige, at have så gode ildsjæle til at bære EIF og samtidig
nogen fantastiske idrætsudøvere som ved, at der er nogen der lægger et
stort stykke arbejde for, at vi alle kan have den bedste idrætsforening både
socialt og sportsligt.

Løb
I kæmper bravt og jeres samarbejde med DGI for at udvikle løbeklubben
lykkes godt.
Så bliver i også lidt royale til maj, hvor i deltager i Royal løb med
Kronprinsen.
Jeg har stor respekt for jeres indsats og engagement.

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

Med 474 medlemmer i alderen 1 til 93 år dækker vi bredt.
Jeg vil sige hatten af for vores afdelinger.

‘El med sikkerhed’

Senioridræt
Hvor Jytte, sammen med sit udvalg, på trods af sygdom i hjemmet, fortsat
sørger for at vores seniorer får god motion samtidig med hygge og sang til
kaffen bagefter.

Annoncering i Idrætsliv

www.janselteknik.dk

• Landbrugsinstallation

• Reparation

• Husinstallation

barsels

• Installation

• Hårde hvidevarer service

lukket

• Industriel maskininstallation

• Varmepumpe montage/service

holder

men

Dame & Herreklip
Pensionist rabat

Bestil din annonce på
redaktion@ebberup-if.dk

Idrætsliv

jan@janselteknik.dk

• Renovering
Salon Petit

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

Mobil 3054 6213

salonpetitebberup@gmail.com
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åbner igen
6. juni
2018

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

www.ebberup-if.dk
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Det har helt sikkert været en kæmpe opgave for jer. Stadig med ting der
driller og misforståelser der skal redes ud.
Men jeg vil sige kæmpe stor respekt til jer alle i boldafdelingen. Hvor har i
kæmpet og fået noget godt ud af det.

Gymnastik
Her er fortsat gang i diverse hold, der favnes bredt og arbejdes hele tiden
på at udvikle. Senest familieidræt som er en succes.
Jeg ved i har kæmpet hårdt med forskellige udfordringer, som i får løst
uanset hvor svært det er. Det er bare så godt kæmpet.
Jeg har stor respekt for jeres arbejde.

I samarbejder rigtig godt og har haft en flot tilgang af spillere og hold.
Det har så også kostet mange penge, men det vidste vi på forhånd kunne
opstå, og vi var derfor også været parat til, at hjælpe igennem både
økonomisk og praktisk fra resten af EIF.
Så derfor er det fint, at vi har fået penge ind fra f.eks. Elite Gaming, som vi
har kunne bruge af til at hjælpe Bold afdelingen med økonomien.
Der har været brug for investering i mange ting til jeres afdeling. I er i løbet
af året blevet opdateret med både spillertøj, trænertøj og mange andre
anskaffelser.
Fitness
Er jo ikke en direkte afdeling under EIF men vi samarbejder som var det.
Og her må jeg også lige sige at det er fantastisk at se medlemstal og
hvordan det hele bare fungerer.
Og jeg er taknemmelig for samarbejdet vi har, det er guld værd.

Petanque
Også en stor succes, hvor i arbejder med at udvikle på jeres sport, nu også
med indendørs petanque i vinterperioden.

Vi kører også for dig

Jeres afdeling er lige dele af det sociale og det sportslige og det er guld
værd. Dejligt vi i år, har kunne støttet Petanque med penge fra Support El
til, at renovere klubhuset.
Bold
Da vi startede med at snakke med Bjarne fra DGI fik vi, at vide at det
kunne blive en stor udfordring, at slå håndbold og fodbold sammen.
At vi kunne blive nødt til, at gå tilbage til to selvstændige afdelinger.
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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Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Hjemmeside/Idrætsliv
Her kan vi vist godt prale af at have det flotteste klubblad på fyn - stor
tak til Morten for indsatsen her. Samtidig flot med den fine tilgang af
annoncører, som gør at det økonomisk ser rigtig godt ud.
Vores hjemmeside fungerer også fint hvilket vi skal sætte stor pris på.
Kasserer
EIF’s økonomi står Lene jo fuldt og helt for. Med Lene ved vi altid hvor vi
står og det giver en ro og tryghed når man ved, at der ikke er meget der
undgår Lene’s øjne når det er EIF’s økonomi det handler om.
Det betyder rigtig meget.
Hallen
Leif, Bjarne og hallens bestyrelse gør også meget for at hjælpe os i EIF. Der
er altid velvilje og hjælp når vi henvender os.
Jeg er taknemmelig over at vi får så meget opbakning, vi kan altid snakke
os til rette om det forskellige.

VI FÅR SNART NYE
SPILLERTRØJER...

Støtteforeningen
Også tak til jer, vi har i en periode ikke behøvet at søge om så meget, men
det er meget godt at vide at vi kan henvende os, når der bliver behov for
det. Der skal jo mange penge til at drive en idrætsforening godt.
Igen i 2017 har vi afholdt mange gode aktiviteter. Vi har haft Idrætsweekend, Gymnastik opvisning, Loppemarkeder, Fastelavn, SlushIce party,
Godnatidræt til glæde for vores egne idrætsudøvere, men
også folk udefra har haft glæde af at deltage.
Her skal siges tak til alle ildsjæle som har lagt et stort
stykke arbejde i at afvikle de arrangementer. Samtidig tak
til dem som økonomisk har støttet disse arrangementer.
Det var mange gange tak men jeg vil sige at hvis ikke der
var så mange frivillige til at løfte opgaverne på forskellig
vis, ja så havde vi ikke Fyns bedste idrætsforening.

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

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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www.ebberup-if.dk
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Udeaktiviteter starter snart

Senior

EIF Senior byder foråret velkommen
med gåture/stavgang og petanque
Selv om det lige nu ser meget koldt ud, er det ikke for tidligt at minde om,
at vi starter udendørs om en måneds tid og så håber vi på varmere vejr.

Gåture/Stavgang
Tirsdage

Første gang: 17. april

Vi starter kl. 14.00 - kom i god tid, da vi trækker lod om
pladserne.
Vi spiller 3 kampe der varer ca. 2 timer
Petanque kugler kan lånes.
Pris for hele sommeren: 50,- kr,
for ikke-medlemmer af EIF Petanque.
Vi ses til udendørs aktiviteter 2018.

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!

Petanque
Onsdage

Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

REGNSKAB
BOGFØRING
ADMINISTRATION
Til virksomheder og foreninger

Første gang: 18. april

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
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Brug dit kort
og støt EIF

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

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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Petanque anlægget åbnes

Indbydelse

Petanque

Indendørs sæson lakker mod enden,
men petanque banerne åbnes 8. april

Aften petanque stævne
fredag 20. april 2018 - kl. 18.00

Mandag den 19. marts 2018 er sidste dag for indendørs petanque.
Det er også sidste dag for tilmelding til indendørs mesterskab - søndag den
25. marts 2018.
Vi har måttet flytte åbningen af udendørs baner p.g.a. påsken.
EIF Petanque åbner petanque
anlægget, søndag den 8. april
2018 kl. 14.00 - med kaffe og
hjemmelavet lagkage.
Bestyrelsen glæder sig til at se så
mange som muligt.
Vi håber, at vejret vil være med os i
år.
Vi indbyder klubberne på Fyn til
aftenstævne – double med fast
makker - fredag den 20. april 2018
jfr. indbydelse.
Bestyrelsen vil gerne takke for et flot
fremmøde, til indendørs spil i 17/18.

EIF Petanque indbyder igen i år, til aften/nat petanquestævne fredag den
20. april 2018.
Indskrivning fra kl. 18.00 og med spilstart kl. 18.30.
Prisen er 60,00 kr. pr. person inklusiv kaffe og kage.
Der spilles Double med fast makker, med 3 kampe før kaffen, og derefter 2
kampe.
Der er præmier til de 3 bedste par, det første æg og til sidstepladsen.
Der spilles efter DGI´s regler, med en max spilletid på 1 time pr. kamp.
Grillen vil være åben fra kl. 17.30.
Vi har kun 10 baner med lys,
så der er tilmelding efter først til mølle princippet.

Bestyrelse - efter Generalforsamling
Jørgen Bolvig

Ragnhild Hansen

Poul Erik Pedersen

Suppleanter

Jørgen Pedersen

Bent Hansen

Jørgen Bolvig Hansen

Kurt Clausen

Karina Haurum

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

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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Jørgen Bolvig - St. Kirkestræde 2, 5610 Assens.
Tlf. 5155 3723 - mail: petanque@ebberup-if.dk
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
www.ebberup-if.dk
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Ingen puls i Puls systemet

Ladywalk

Fitness

Tekniske udfordringer i fitness centret
og opgradering af lydanlæg
Puls systemet i fitness centret brød pludselig ned, under en automatisk
opdatering.
Dette skyldes at Polar, som har lavet programmet, havde valgt at hvis man
opdaterede systemet, ville brugerne automatik komme ind på deres nye
version.

28. maj 2018 - kl. 18.30 i Odense
Ladywalk byder kvinder i alle aldre velkommen, hvor man i år har valgt at
støtte Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen med en del af overskudet.
Ladywalk består af 2 ruter, 7 eller 12 km - du vælger selv ude på ruten
efter de første 7 km, om du vil være med på de sidste 5 km.

Tilmeld dig Ladywalk 2018

Startgebyr på 150 kr. bedes indbetalt, senest 23. april, på Fynske Bank konto:
Husk at angive dit fulde navn samt din T-shirt størrelse på bank indbetalingen.

Har du spørgsmål �l Ladywalk med Ebberup Fitness så kontakt Bodil Mørk Jensen - tlf. 4277 3932

Den nye version kan ikke mere end den gamle, men til gængæld koster den
ca. 10.000 kr. pr. år. Hvor man med en gratis app og pulsbælter kan benytte
vores nuværende system.
Opgraderingen af det nuværende system, og dermed den ekstra store
udgift, vil Fitness naturligvis ikke være med til, så der bliver arbejdet hårdt
på at finde en løsning.
Fitness har valgt at opgradere vores lydanlæg i Bikesalen, med en ny Mixer
og en bashøjtaler. Dette har givet en rigtig god lyd, så vi
alle kan få pulsen op, med eller uden Puls system.

15.208 kr.

Tak fordi du støtter
Ebberup IF

Bestyrelse - efter Generalforsamling
Jacob Medici
Brian Juul Hansen
Ellis Olesen
Birthe Eriksen
Maria Trapp

Idrætsliv

Suppleanter
Jørgen Dam Larsen
Jesper Hansen
Annemette Elle bæk
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Med et OK Benzinkort kan du støtte Ebberup IF, hver
gang du tanker. Se mere på ok.dk/lokalsporten
Jacob Medici
EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

www.ebberup-if.dk
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Koncept hvor alle kan løbe med

Eventyr Løbet 2018

Løb

Vælg selv om du kan løbe 5, 10 eller 15 km
også hvis du vil deltage i Royal Run 2018
EIF Løb er i fuld gang - vores koncept med, at vi alle løber samlet og løber
enten 5, 10 eller 15 km, har vist sig at fungere rigtig godt.
Det er sjovere og hyggeligt at vi alle løber sammen, det giver mere energi –
så kom endelig og løb med os, hvis du synes dine ture bliver for ensomme
og ensformige – alle er velkomne.
Har du lyst til at deltage – så mød op
Tirsdage kl 18.30 foran hallen.

Royal Run
Vi har startet fortræning til Royal Run, dette foregår hver torsdag kl 18.30.
Torsdage er der kun løb og ingen øvelser undervejs, men vi løber sammen
og distancen bliver langsomt i de kommede uger, så alle bliver klar til enten
1,6 km eller 10 km.

10. maj 2018
EIF Løb har en plads derinde, hvor
vi mødes før og efter løbet, og hvor
man kan få opbevaret sine værdigenstande mm.
Vi griller pølser og spiser efter løbet.
Så hvis du har lyst til at have et
fast mødested derude, så meld til
igennem Løbeklubben.
Du kan snart tilmelde dig Eventyr
Løbet sammen med EIF Løb på
vores hjemmeside - i arrangementer.

Løbs arrangements planer
Foreløbige planer om fælles
deltagelse i følgende løb:
•
•
•
•

Eventyrløbet
Ølløbet i Refsvindinge
Lillebælt ½ maraton
Royal Run i Odense

• Ladies Mudrace og Mandehørm
• HCA ½ og 1/1 maraton i Odense
• Copenhagen Maraton

Og hvad der ellers dukker op af spændende løb og øl løb rundt omkring.

Bestyrelse - efter Generalforsamling
Royal Run, som foregår i Odense 21. maj 2018 – er et arrangement, som vi
deltager I - i samarbejde med DGI.
Denne vinter vil vi løbe hver torsdag for at træne op til dette løb, så alle der
ønsker det – kan løbe/gå ruten på 10 km. Der er desuden en 1,6 km. rute,
hvor der løbes sammen Kronprinsen.
Samarbejdet med DGI har i denne forbindelse givet rigtig meget omtale,
både på TV2 Fyn, Fyens Stiftstidende og Lokal avisen samt på Facebook.

Gitte Christensen
Karl Duus
Haakon Pedersen
Stine Johansen

Frank Bager
Suppleant
Maria Trapp

Privat & Erhverv

www.fl-rene.dk
Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv
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WWW.PERNILLEHEDE.COM

4082 9240 | info@fl-rene.dk
www.ebberup-if.dk
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Fastelavnsfest 2018
Vi afholdt Fastelavn den 10. februar
2018 for byens børn.
Der deltog ca 150 børn og voksne,
som hyggede sig et par timer lørdag
eftermiddag med at slå katten af
tønden og efterfølgende hygge.
En dejlig eftermiddag.
Stor tak til alle fremmødte og flot
udklædte børn og deres familier,
dejligt I ville deltage.
Stor tak til de frivillige, der var med
før, under og efter arrangementet.
Stor tak til vores sponsorer
CO Murerne
Bo Drive
Murer Hans Pedersen
Vestfyns Fodboldgolf
Ebberup Vognmandsforretning

Jans Elteknik
Vilsmarks Autoservice
Salon Petit
EIF Støtteforening

Husk
Vi løber hver tirsdag og torsdag kl 18.30
– og der er plads til flere.
Mange af vores informationer/billeder fra arrangementer
mm bliver offentlig gjort på vores Facebook gruppe:
Ebberup Løbeklub/EIF
Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

- så MØD OS PÅ FACEBOOK

Vi støtter lokalsporten

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

Idrætsliv
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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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Forårsopvisning

Gymnas�k

Lørdag den 17. marts
en opvisning du ikke vil gå glip af

Derudover kommer Odense Gymnastik Forening på besøg og viser os en
Sports Acro opvisning.
Vi starter med faneindmarch kl. 11.00 og håber at se en masse tilskuere.
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.
Så er det tid til årets gymnastik opvisning I Ebberup Hallen, hvor ni af vores
hold er klar til at vise, hvad de har øvet sig på og lært i løbet af sæsonen.
Vi har haft tolv hold i løbet af sæsonen, og de ni af holdene deltager altså i
årets opvisning.
De syv af holdene er børnehold; et stort puslinge hold, 2 spring/rytme
pigehold, vores ”Forbudt for piger” drenge, 4.-7. klasse spring for piger og
drenge, 2 rytmepigehold samt seniorspring med unge og voksne og endelig
vores Evigt unge damer hold.
Udover Gymnastik afdelingens hold får vi også besøg af Fitness afdelingen,
som viser Jumping Fitness og HitFit.

Se program for dagen her i Idrætsliv.

Hold din fest i

Ebberup Hallerne

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

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

Dagens ret
Mandag - torsdag
Din dinner Transportable

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

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

Idrætsliv
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60,0

0 kr

Børn
35,0
0 kr

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Læs mere på www.ebberuphallerne.dk
www.ebberup-if.dk
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fra
375 kr
pr. kuvert

Vi reparerer
ALLE bilmærker i
ALLE størrelser og i
ALLE prisklasser
Flere af vores hold skal også til Assens den 24. marts og lave gymnastik
opvisning, og det er bestemt værd at tage en tur i Arenaen og se en masse
fed gymnastik.

Aut. Isuzu forhandler

Scan og
se vores
film

v/Michael Østerhaab

Lørdage kl. 08.30 - 09.30
i Ebberup Hallerne, Spejlsalen

Tilmelding senest om fredagen, inden kl. 16.00
til instruktør Charlotte Foss Madsen
med SMS på 2680 1730

30,00 kr. pr. gang

Betales kontant eller med MobilePay

Læs mere på: gymnastik.ebberup-if.dk

Idrætsliv
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.

Nørre Allé 26 5610 Assens Tlf. 6471 1700
www.oesterhaabs-auto.dk

Østerhaabs Auto - så du bedre kørende
www.ebberup-if.dk
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Lørdag den 17. marts

På udvalgte lørdage & søndage kl. 10.00 - 12.00 i Ebberup Hallerne

i Ebberup Hallerne
Søndag

11/3

Entré

Opvisningsprogram
11.00
11.15
11.25
11.45
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.30
13.40
13.50
14.05
14.15
14.35

Velkomst & fælles indmarch
Instruktør opvisning
Puslinge/Fuld gas
Minirytme
Spring/Rytme
Spring/Rytme
Sports Acro
Forbudt for piger
Evigt unge damer
HitFit Dance
Rytmepiger
Senior spring
Jumping Fitness
Spring
Udmarch & afslutning

40,00

Børn un

der 12 å

3 - 6 år
0. - 3. kl.
0. - 2. kl.
3. - 5. kl.
OGF
0. - 3. kl.
EIF Fitness
7. - 9. kl.
8. kl.+
EIF Fitness
4. - 7. kl.

pr. gang

50,- kr.

Søndag

8/4

Søndag

for hele
familien

24

5/5

kr

Lørdag
Søndag

9/6

27/5

22/4

r gratis

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

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

Læs mere om Forårsopvisning 2018 på opvisning.ebberup-if.dk

Idrætsliv

Lørdag

www.ebberup-if.dk
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Forårs- og sommeraktiviteter
Frem mod sommerferien vil der fortsat være aktivitet i EIF gymnastik. Der
er fortsat mulighed for at være med til lørdags yoga, hvor man kan melde
sig til fra gang til gang.
Vi har planlagt fem gange mere med Familie Idræt, hvor man bare skal tage
sin familie i hånden og møde op.
Derudover pusler vi lidt med, at oprette et par sommer gymnastik hold. Så
snart det er på plads, vil der være info at finde på vores Facebook gruppe
og på vores hjemmeside.

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
Bestyrelse - efter Generalforsamling

•
•
•
•

Helle Augustsen
Birgitte Laulund
Ronni Dreisig Hansen
Anne Olsson

Klang – blide toner og vibrationer, bringer ro til krop og sind

Karina Hvid Larsen
Suppleant
Majbritt Storm

• Giver dig handlekraft
• Bringer ro til dit nervesystem
• Løser op i muskelspændinger på dybt plan

Tak til hallen
I har i løbet af det seneste år har vi selv været så heldige
at få mulighed for at investere i en del nye redskaber.
Derudover har hallen for nylig investeret i nye kantpuder
til hallens spring grav, til meget stor glæde og gavn for
vores gymnaster og instruktører.
Tusind tak til halbestyrelsen for dette.

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

Helle Augustsen
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

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

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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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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Flot medlemsfremgang

Bold

Investering i fremtiden
for fodbold og håndbold
I Boldafdelingen er vi siden sidste generalforsamling vokset støt hele året.
Vi har haft stor spillertilslutning på fodbold siden, hvor også helt nye hold
har set dagens lys.
Håndbold holdene har desværre lidt lidt, og her har der stort set kun været
fremgang på senior siden. Vi har kørt noget holdsamarbejde med både
Hårby og Assens håndboldklubber, som har været godt.

Derudover har vi i afdelingen igangsat en større indsats for, at de fleste af
holdene kunne få en træningstrøje - udelukkende sponsoreret af firmaer fra
områderne omkring os.

I afdelingen har vi haft et ønske om at vores hold og trænere skulle arbejde
under de bedste vilkår. Og derfor har vi også investeret i en del nye ting.
Bl.a. nye mål til vores nye U9 drengefodbold hold. Samt nye bolde både til
håndbold og fodbold.
Vores trænere er blevet klædt godt på, så de nu repræsentere afdelingen
når de kommer ud til kampe og stævner.
Flere hold har fået nye kampdragter, mest af alt fordi vi ikke havde noget til
tøj til dem - enkelte fordi vi fandt sponsorer til dem.

Assens ABC By

Det går godt i Boldafdelingen, men vi har også brugt mange penge på
at optimere afdelingen det seneste år. Derfor kom vi ud af året med et
underskud.
Men dette underskud skal mere ses som en investering i afdelingen, vores
børn, unge og seniorer, samt lokalområdet.
Det var vigtigt at vi fik gang i både fodbolden og håndbolden for hele
Ebberups skyld. Og opstartsfaser koster penge.
Heldigvis er store dele af de investeringer vi har gjort os, engangs investeringer, og allerede de kommende år regner vi med, at vi kan begynde at
vende næsen mod mere positive tal på bundlinjen.

Mangler vi dig?

2323 9022

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

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger

Virksomheder - Butikker - Turisme

www.assensabcby.dk

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

www.ebberup-if.dk
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Ebberup Loppemarked
Højt besøgstal og standlejere
trods den store influenza epidemi.
Forårets Loppemarked, 3. - 4. marts 2018, gik igen fantastisk godt. Der var
næsten 100 % fyldt med kræmmere, selv om vi havde 12 ledige stande 24 timer før vores marked, hvilket skyldtes den store influenza epidemi som
havde ramt Danmark.
Det lykkes dog at få holdt en super fint marked, med ca. 2300 betalende
gæster.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for EIF Bold afdeling, de frivillige
der hjalp til, der igen gjorde det muligt af afholde Ebberup Loppemarked
samt ikke mindst vores sponsorer.

Selskabslokaler

Hyggelige og landlige omgivelser med udsigt over Lillebælt

Individuelle
menuer
Medbring egne
drikkevarer

Lad os gøre din Konfirmation eller dit Bryllup
til en helt uforglemmelig oplevelse

Bodrive Køreskole
v/ Bo G. Jørgensen

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

Idrætsliv
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www.bodrive.dk

Ved næste Loppemarked i efteråret, 6. - 7. oktober 2018, bliver det Cindy
Twistmann der styrer slagets gang.
Man kan allerede nu, bestille en stand på tlf. 9180 1679.

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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EIF’s boldafdeling er kommet flot fra start. For et år siden slog vi håndbold
og fodbold sammen. Der er blevet kæmpet virkelig flot med opgaven.
Der har været velvilje og gåpåmod til, at få det til at lykkes. Det er
resulteret i en flot fremgang, i antal hold vi har på banen. Det er virkelig
skønt når det lykkes, takket være ildsjæle som kæmper en brav kamp for
boldspil i EIF.
Og så bliver man glad, når man kan fortælle at en række sponsorer har
sponsoreret spillertøj.

- 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.
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.

Stor tak til vores sponsorer
Sportigan Assens

MM Bioenergi

Du kan få mail med tilbud, tips, konkurrencer og invitationer til lokale events.

Assens Bowling

Strandgades Auto

Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

Ebberup Vognmandsforretning

Foldager Automatik

C.O. Murerne

Vestfyns Fodboldgolf

Suzuki Assens

Fløjborg & Stensdal Murer &

Dansk Rideudstyr

Tømrer

Café Magma

Bestyrelse - efter Generalforsamling
Rebekka Skøtt

Brian Juul Hansen

Mulighederne er mange og

Brian Johansen

Cindy Twistmann

Per Nielsen

Suppleant

Sportigan Assens

Bent Pedersen

Jens Kristian Emdal Nielsen

Malene Medici

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

står altid klar til at hjælpe dig.

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

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

Byfest

Støtte

Ebberup Loppemarked

Bold

Go’Nat Idræt

EIF

3. februar

3. - 4. marts
17. marts
2. - 4. august
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

2. juni 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:

23. maj 2018

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

