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Nyt fra

Hovedformanden

Indendørssæsonen nærmer sig
Når ferien er ved at være forbi – ja så nærmer vi os indendørssæsonen. Her
håber jeg I vil bakke op, melde jer til hold og selvfølgelig dukke op og være
med.
Jeg tror at mange har brug for en påmindelse om at komme i gang igen.
Corona har vist gjort mange af os inaktive. Det skal der jo helst laves om
på, både for vores egen skyld, men også for alle vores afdelinger, hvor gode
ildsjæle så gerne vil at der mødes op og deltages på de forskellige hold.
Så kom nu i gang.

EIF mangler en ny redaktør til Idrætsliv
Vil du være med i den skønne flok ad frivillige i EIF?
Så er du mere end velkommen. Det er desværre sådan at Morten
Augustsen ønsker, at stoppe som redaktør på Idrætsliv. Det er vi jo
rigtig kede af, Morten leverer jo det flotteste klubblad man overhovedet
kan finde. Men det er jo forståeligt at job og familieliv kommer foran.
Så hvis du kunne tænke dig, at blive vores nye redaktør vil det være
meget fint. Som redaktør bestemmer mand selv, i samarbejde med
hovedformanden, hvordan bladet skal se ud, hvordan det laves og
hvor meget tid man skal bruge for at lave de forskellige udgaver samt
deadlines.

Er du interesseret – eller kender du en der er – så kontakt mig endelig.
KVALITET
STABILITET
LOYALITET

Smukt at se Borgerforeningens flag flere dage i træk
Dejligt vi alle er et skridt nærmere normale forhold – uden alt for meget
tanke på Corona. Det har jeg tænkt, på her de sidste dage, hvor vi har set
flag gennem Ebberup.
Dels for at byde børnene velkommen tilbage i skolen. Det med at møde op i
skolen, håber jeg må fortsætte året igennem.

Idrætsliv
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Clairvoyant Healing
Qigong
Salg af sten og krystaller
Workshops

Privat & Erhverv
www.fl-rene.dk

Lis Meng | Nørregade 70, 5610 Assens | 2785 0956
www.mengsunivers.dk

4082 9240 | info@fl-rene.dk
www.ebberup-if.dk
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Tekst og billeder sender de forskellige afdelinger og øvrige lokale
foreninger til dig, så det handler om at sætte bladet op med de
forskellige indlæg.

Byfest uge 31
Så var der jo også flag oppe i uge 31, hvor EIF støtteforening afholdt
byfest. Der skal lyde en stor tak til Støtteforeningen, for at afholde arrangementet, som giver gode penge til EIF – og det gode arbejde, for at alle kan
være med til at dyrke sport, motion og socialt samvær.
Tak til jer for det kæmpe store arbejde i lægger i de dage. Det er skønt at
se den fine opbakning der også har været fra alle jer derude, både sportsudøvere og tilskuere.
Godt med et bankospil, hvor folk stod i lang kø for at komme ind og spille
om alle de fine sponsorerede gaver (som der også skal siges tak for).

Boldafdelingens Loppemarked
Lørdag 30. oktober 2021, kan det også lade sig gøre at tilmelde sig både til
SupportEl og OK benzinkort. Så kom forbi i Ebberup Hallerne.
Så står Bent og jeg klar til at tage imod. Og vi bliver så glade hver gang vi
får en ny sponsor.
Så kombardo..

EnergiFyn SupportEl - OK benzinkort - Assens Bilsyn
Jeg gentager mig selv, men det betyder uendelig meget
med penge fra forskellige sponsorer. Så det vil være så
godt hvis i vil tilmelde jer de forskellige ordninger.
EIF kan bruge alle de penge der kan samles ind. Vi vil så
gerne gøre det hele godt og sige JA til alle de ønsker der
er. Det kræver bare at der kommer penge ind.
Annette Søby Jensen
EIF Hovedformand
eif@ebberup-if.dk

Bliv annoncør i Idrætsliv
Imponerende at se firmafodbold, som pga. voldsom regn måtte afbrydes.
Men det afholdt ikke alle i gode mennesker fra at blive og feste og bakke
op.
Også lørdag var flot med: Løb, sponsorcykelløb og fællesspisning. Fine dage
med god opbakning.
Endnu en gang tak til støtteforeningen for den store indsats.

Idrætsliv
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Idræts- & kultur foreningsblad i farver
Gratis opsætning af annonce
Udgives 6 gange årligt
Omdeles til over 600 hustande
I butikker i Assens og Ebberup
Online på www.ebberup-if.dk

Annonc
er
fra 750,kr.
pr. år

Kontakt os på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172
www.ebberup-if.dk
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Ring eller skriv til mig hvis jeg skal hjælpe med tilmelding.

Ebberup Badmintonklub
www.ebberupbadminton.dk

Tilmelding for seniorer
til sæson 2021/2022
Mandag 30. august kl. 19.00
i Ebberup Hallernes Cafeteria
Ved tilmelding skal navn og adresse/e-mail oplyses.
Baner tildeles via lodtrækning sammen aften.
Følgende tider tilbydes:
Tirsdag
kl. 18.00 - 21.00

Torsdag
kl. 18.15 – 21.15

Kontaktpersoner
Lone Flensted
Tlf. 40165966

Anne-Marie Thomsen
Tlf. 40811484

Kontingent for sæson 1/9 2021 – 30/4 2022
Singlespillere

pr. person

800,- kr.

Doublespillere

pr. person

450,- kr.
200,- kr.

Henvendelse vedrørende baner efter 1. september kan ske til:

En del af lokalsamfundet…

Lone Flensted
Tlf. 40165966
eller på www.ebberupbadmintonklub.dk
Ungdomsspillere
Tilmelding første spilledag 7. september 2021
3. – 5. klasse

kl. 16.00 - 17.00

450,- kr.

6. klasse og opefter

kl. 17.00 - 18.00

450,- kr.

Mvh. Bestyrelsen

Idrætsliv
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Individuel rådgivning
Rise Sparekasse
www.ebberup-if.dk

Nærværende og lyttende

Flemløse & Haarby

7

6472 1658

Sund fornuft

www.sparekassen.dk
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Køb af bolde		

Fitness

Styrke & mobilitet
EIF Fitness tilbyder endnu et hold
med sportsterapeut og instruktør Divrig Storm

Hej alle, mit navn er Divrig Storm, og jeg er en af fitness instruktørene i
Ebberup Fitness. Jeg har arbejdet som sportsterapeut i over 10 år og er så
heldig at have min klinik placeret her i Ebberup Hallerne.
Hver tirsdag kl. 16.30 har jeg en Styrke & Mobilitet klasse i Motions Center,
dette er et skånsomt kredsløb, der udnytter håndvægte og maskiner.
Denne klasse er perfekt til dig, hvis du er ny til fitness og er ikke sikker på
hvad det skal gøre. Klassen er designet til at få dig i gang og bruge udstyret
i en sjov og venlig atmosfære.
Hver torsdag kl 17,00 har jeg også en høj intensitet Body Weight Training
klasse. Selv om dette kan lyde som en hård klasse, men det er det virkelig
ikke.
Du får ud af det, hvad du lægger i det! I denne klasse bruger vi vores
kropsvægt i stedet for udstyr til at køre fedtforbrænding op og øge fitness
niveauet.
Ud over at være fitnessinstruktør for Ebberup Fitness
tilbyder jeg også en række
tjenester, herunder personlig
træning, sportsmassage, svensk
massage, hot stone massage,
vægttabscoaching, hypnoterapi,
meditation, pilates, yoga,
midfulness, NLP & Life Coaching.

Jeg kan hjælpe dig med alt fra dit gym introduktion og træningsprogram
til at skabe en personlig plan for at hjælpe dig med at nå og overstige dine
mål.
For at bestille en aftale med mig, for massage eller
personlig træning, så send mig en sms til 60 87 36 66.
Eller bestil en motionscenter induktion og træningsprogram for nye fitness medlemmer.
Skriv til en af fitness instruktører via vores facebook side:

Så uanset om du er ny til fitness
eller vender tilbage efter en
pause eller skade, kom og tal
med mig.
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EIF Fitness
fitness@ebberup-if.dk

WWW.PERNILLEHEDE.COM

Tlf. 64715646 | www.boegskov-vvs.dk

Idrætsliv

Jacob Medici

www.ebberup-if.dk
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www.facebook.com/groups/ebberupfitness

Petanque

DGI singlestævne
EIF Petanque vært for Fynske mesterskaber
med en flot 2. plads til Poul-Erik Pedersen

Lørdag den 31. juli var Ebberup Petanque vært for DGIs singlestævne.
Vejret var med os under alle kampene, hvor Palle Nielsen, Slåenhavens
Petanque klub, blev Fynsk mester.
På andenpladsen kom Poul-Erik Pedersen fra Ebberup. 3.pladsen gik til
Kenneth Bangsø, Bolbro KFUM.
I forbindelse med stævnet, blev der afholdt nåleprøver, hvor spillernes
færdigheder blev testet.
Det blev en meget våd omgang, hvor 9 spillere nåede igennem alle 5
prøver. Der var ingen, der fik point nok til at få en nål, men de var alle
gennemblødt.
Herfra skal lyde et stort tillykke til Poul-Erik Pedersen.

Vi hylder de
originale sportsfolk!

...også dem, der aldrig kom på landsholdet

Aftenstævne
Vi afholder aftenstævne fredag den 17. september. Der er max. grænse på
20 deltagende par.

Udendørsmesterskab
Klubbens udendørsmesterskab afholdes lørdag den 16. oktober 2021 for
alle medlemmer af Petanqueafdelingen i EIF.
Efter mesterskabet spilles der rundespil.

Indendørs petanque er planlagt til at begynde mandag
den 18. oktober 2021 kl. 10.00.
Der spilles hver mandag mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.
Jørgen Bolvig Hansen

Pris pr. gang er kr. 20,-

EIF Petanque
petanque@ebberup-if.dk

Ebberup Blikkenslagerforretning
Tom Larsen
Jolly. En ægte dansk original

6474 1816 - 2091 8816

Idrætsliv
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Indendørs petanque

Senior

Så starter ny sæson
Teaser

Seniorafdelingen er efter coronaen nu i gang med sædvanlige aktiviteter og
håber, at alle vore medlemmer nu er klar til en ny sæson.
Selvfølgelig håber vi, at endnu flere er blevet ”gamle” nok til at være med i
vores afdeling.
Vi går op i at det både er motion, men også socialt samvær der er vores
varemærke.
Vi starter derfor vintersæsonen med den traditionelle udflugtstur, der i år
går til Agger Parkgolf.
Onsdag 15. september 2021
Afgang fra Ebberup Hallerne
Kaffe og lagkage, hvorefter vi spiller parkgolf
Seneste afgang fra Agger Parkgolf
Spisning i Ebberup Hallernes Cafeterie, med 2 retter mad
og kaffe

Jans El-Teknik Aps

Alt dette for KUN 175,- kr. for medlemmer.
Pårørende må gerne deltage, men må betale 275,- kr.

Aut. El-installatør

Tilmelding senest 7. september 2021 til:

Mobil 3054 6213

Jytte Nielsen
24969511
Jyttepalle9@gmail.com

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

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

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

www.spar.dk

Uni,- Rende,& minigraver udlejes.

Idrætsliv

V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182
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‘El med sikkerhed’
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

www.ebberup-if.dk
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13.30
14.00
17.30
18.00
		

Vintersæsonen 2021-2022
Onsdag den 22. september 2021
starter EIF Senior med følgende aktiviteter

14.00
14.30
14.45
14.45

Kaffebord/sang
Badminton
Gymnastik
Bob

Cafeteriet (for egen regning)
Hal 1
Hal 2
Hal 2

Fællesspisning i Ebberup Hallerne
Nu starter fællesspisning op igen i Ebberup Hallernes Cafeteria hver anden
fredag hver måned. Første gang med god mad og hyggelig samvær er:

Fredag 9. oktober 2021
Yderligere information om fællesspisning følger på Ebberup Hallernes
hjemmeside og Facebook side.

Take Away
Ebberup Hallernes Cafeteria

60,00 kr

Vi håber at se rigtig mange gamle som nye medlemmer.

Børn, u/ 12 år

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

35,00 kr
Mandag - torsdag

Det koster kun 250,- kr. for en hel sæson.
Mød op og prøv - vær en del af EIF Senior med hygge og
god sund motion for 60+

Idrætsliv
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Jytte Nielsen
EIF Senior
senior@ebberup-if.dk

Bestil på 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk
Ebberuphallerne.dk | Facebook.com/Ebberup-Hallerne-Cafeteria-101688541890667

www.ebberup-if.dk
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Dagens ret

Løb

Sommerferie
Men EIF Løb løber stadig
med mange forskellige ruter

Vi har hen over foråret og sommer haft Lær & Løb 2 km.
Her er 3 af vores super seje deltagere fra forløbet “lær og løb 2 km”. Den
sidste er på ferie.
De har været på et forløb der startede for 12 uger siden - og hvor første
træning var 16 min og heraf bare 4 minutters løb, til i sidste uge hvor vi
var afsted i 27 min og hvor der blev løbet 16 min, i intervaller af 4 til 5
minutters løb uden pause, til så “finalen” idag - løb 2 km uden pause.

OK støtter
Ebberup IF

De klarede hele turen uden stop og er nu klar til den videre rejse mod de 5
km uden stop
Træningen er bygget op så man stille og roligt vænner kroppen til at den
skal i gang med træning - så muskler, sener og åndedræt kan følge med og
pludselig så går man fra at kunne løbe i 1 minut til at løbe 2 km uden pause
Vil du også gerne lære at løbe - så starter vi begynderhold igen til
september.

Idrætsliv
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Du kan også være med, uden det koster
dig en krone.
Se mere på www.ok.dk/lokalsporten
www.ebberup-if.dk
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Selv om der er sommerferie for trænerne, løber vi stadig hver tirsdag og
torsdag.
Vi aftaler på dagen blandt de fremmødte hvor turen går hen. Turen har en
del gange ”gået” til vandet og budt på badetur.

Vi har i forbindelse med Byfesten været med til at arrangere Børneløb
sammen med Ebberup Idrætsforening Støtteforeningen.
EIF’s Støtteforening har modtaget kr. 10.000 kr. fra Nordeafondens
Løbspulje til at afholde et brag af en motionsløbs fest i forbindelse med
Byfesten.

Velkommen �l

Ebberup Hallerne
2 haller | Fitness Center | Boldbaner | Møde- & Selskabslokaler | Cafeteria

Løbet foregik på en rundstrækning på ca. 1,2 km. Man kunne gå/løbe i en
time – man kunne vælge én omgang eller så mange som man kan nå.
Formålet er blot at man er aktiv og har nogen hyggelige timer sammen med
andre.
Ca. 30 børn og barnlige sjæle deltog i fantastisk vejr.
Efter løbet var der gratis sandwich og en gang drikke til deltagerne samt en
ballonmand og tryllekunstner.

Idrætsliv
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Dit Idræts- & Kulturcenter
6474 1549 | post@ebberuphallerne.dk | www.ebberuphallerne.dk

www.ebberup-if.dk
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Online Booking
Se ledige der
bessl baner direkte
betal online
- det er nemt
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Udover dette har vi også modtaget 60 flotte trøjer med logo + refleksveste.

Sæsonstart
Vi starter ny sæson op
tirsdag den 7 september 2021 kl. 18.30
Kom og se om der ikke er et hold som passer til dig. Det er der helt sikkert.
Der er plads til alle.
OBS fra ny sæson trænes der:
Tirsdag
kl. 18.30

Torsdag
Kl. 18.00

Powerwalk
Holdet henvender sig til dig, der gerne vil have god motion, men enten ikke
kan eller ønsker at løbe. Der kan være mange årsager til at man ikke kan
eller vil løbe, men alligevel ønsker at dyrke motion.
Powerwalking forbedrer konditionen, forbrænder fedt, giver masser af
energi uden at belaste kroppen.
Gør noget godt for dig selv og din krop.
Mød op foran Ebberup Hallen Tirsdag kl. 18.30 og Torsdag
kl. 18.00 og vær med i en del af et fantastisk fællesskab.

Følg os på Facebook.

Gitte Christensen
EIF Løb
lob@ebberup-if.dk

HUSK du er velkommen til, at komme og prøve 3 gange om ikke det er
noget for dig.
Åbningstider

Vi har følgende hold:
Lær og Løb
Løb

Powerwalk

Idrætsliv

Professionel hjælp �l:
Hus - Have - Rengøring

Mandag

Begynder løb. Man går og løber efter et fast program
Tirsdag – Træneren har planlagt en rute på ca. 5 km. 		
med stop undervejs hvor vi har forskellige øvelser. Der er
mulighed for at løbe længere.
Torsdag – Træneren har planlagt en rute på ca 5 km. uden
stop undervejs. Der er mulighed for at løbe længere.
Tirsdag – med træner og øvelser undervejs
20

Lukket

Tirsdag

9-17

Nyt navn samme gode
service!

Onsdag

9-17

Dame & Herreklip

Torsdag

9-19

Jesper Tornøe
Tlf: 5170 7027

Fredag

9-17

Pensionist rabat Lørdag

salonpetitebberup@gmail.com
www.ebberup-if.dk

godthjem.nu

åben efter aftale
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Der er plads til alle.

Gymnastik

Så er tilmeldingen åben
EIF Gymnastik tilbyder igen i sæson 21/22
hold for enhver smag og årgang

Sæson 21/22 skydes i gang i uge 36 og vi glæder os til at se nye som
tidligere gymnaster igen.
I kan læse mere om holdene på vores hjemmeside og ved spørgsmål, er I
velkommen til at henvende jer på gymnastik@ebberup-if.dk.

Så velkommen tilbage til en ny sæson - forhåbentlig uden
nedlukninger og restriktioner.
Gymnastikafdelingen deltog også i årets byfest, hvor der
var mulighed for både ansigtsmaling og snobrød.

Tabita Bülow Kyster
EIF Gymnastik
gymnastik@ebberup-if.dk

Følg herudover med på vores Facebook-side, hvor vi vil opdatere jer med
eventuelle ændringer.

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

- Vi støt ter lokalt
Nørre Alle 55 - 5610 Assens - Telefon 6471 1678
info@gcauto.dk - www.gcauto.dk

¤ Suzuki forhandler ¤ Brugte biler ¤ Undervogns behandling ¤ Erhverv

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

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

www.ebberup-if.dk
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Herudover holdt vejret heldigvis, så vi kunne tilbyde
udendørs spring et par timer lørdag eftermiddag.

Ebberup Gymnastik

Vestfyns Tømrerforretning A/S

Sæsonprogram 2021/2022

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Forældre/barn
1-3 år

Fuld Gas
3-5 år

Mini rytme/dans *
0.-3.

Spring Mix
0.-4. kl.

16.45-17.45

16.30-17.45

Dans *
4.-7. kl.

Spring Mix
5.-7. kl.

17.45-18.45

17.45-19.00

Ungdomsholdet
8. kl.+

Evigt Unge
Damer 18+

16.00-17.00

16.30-17.30

Motionsdamer
18.00-19.30

19.00-21.00

Yoga

19.45-20.45

19.15-20.45

Motionsherrer

Lørdag

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,
fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

LØRDAGS
YOGA
8.30 - 9.30
Familieidræt på
udvalgte søndage.

Ring

6471 1909

Bjarne Dideriksen
Indehaver

Vores friske
kontorpersonale
er klar til at
besvare spørgsmål

Tilmelding
fra gang til gang.

20.00-21.30

* Mangler instruktør
Der arbejdes fortsat på programmet, men du kan altid holde dig
opdateret på vores hjemmeside: gymnastik.ebberup-if.dk
Her kan du også læse mere om foreningen,
de forskellige hold, instruktørerne, kontingent osv.

Sæsonstart

uge 36

Mette Lundskov

Lone Østerhaab

Totalløsning

Har du spørgsmål er du meget velkommen
til at kontakte os på: gymnastik@ebberup-if.dk

Danseinstruktør søges!
Kontakt foreningen
ved interesse.
Ulrik Danevig

Lad os hjælpe dig igennem om- eller nybygning.
Vi samler de rigtige håndværkere og styrer byggeriet
sikkert og ”smertefrit” til rette tid og pris.
Med en totalløsning har I kun en håndværker
at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

Christian Kjems

Frederik Nielsen

Ole Dideriksen

Vi glæder os til at se dig!
Idrætsliv
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Bo Reimer
Indehaver

www.ebberup-if.dk
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Andreas Vibe

Jens Erik Pedersen

Jens Reimer
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Mandag

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Støtteforeningen
Ebbberup Idrætsforening

Byfest 2021

Lørdag var fuld af aktiviteter og langt bedre vejr end dagen forinden!
Opstart af sæsonen for fodbold blev skudt i gang med en stor turnering på
fodboldbanerne.
Hold fra nær og fjern stillede op – men ingen slog vores dygtige drenge fra
FEH U12A, som løb med sejren! Stærkt gået!
Et stort tak til Simon Rasmussen for det store arbejde der er lagt i dette.
Sikke et brag af en byfest vi holdte i uge 31!
Torsdagen startede med fint vejr.
Oldboys-holdet spillede hjemmekamp og lige knap 200 deltog i vores store
sponsorbanko!

Nordeafondens løbspulje havde sponsoreret kr. 10.000,-. Disse penge blev
brugt til det fine Børneløb, hvor både børn, voksne og sågar 1 hund deltog
på ruten.
Tak til Løbeklubben for jeres engagement og arbejde med dette.

Flere fandt også tørvejr under halvtaget på ølvognen – ikke et dårligt sted,
at finde hen….
Vinderen af dette års Firmafodbold blev ”SPARs lækre damer” – stort
tillykke!

Vi støtter lokalsporten

Assens

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

Idrætsliv
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Privat & Professionel

Østergade 89 - 5610 Assens | 6471 1875 | www.ugger.dk
www.ebberup-if.dk
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Fredag startede suverænt med 18 tilmeldte hold til firmafodbold.
Stemningen var god – og så åbnede himlen sig ellers! Men den gode
stemning fortsatte i teltet, imens at skybruddet stod på i flere timer.

Det store sponsorcykelløb havde flot opbakning af børn, voksne og en fuld
bemandet Beer Bike.
Vi er meget imponeret af især de seje børn som ikke var til at skyde
igennem og cyklede mange, mange kilometer rundt på 1 time.

Opsætning, grafik & design: Redeko

I alt blev der kørt over kr. 26.000,- ind til ungdomsarbejdet i Idrætsforeningen.
Det er mega sejt og super-seje Line på blot 6 år kørte på sin 18 km lange
rute kr. 3700,- ind alene – meget flot!!

Vi var også heldige at få besøg af en ballonmand som lavede ballondyr
til alle børn på pladsen og derefter underholdte med trylleshow – til stor
begejstring for store og små.
Gymnastikafdelingen lavede snobrød, ansigtsmaling og aktiviteter på
airtracken i det fine vejr. Det var et kæmpe hit for byens søde børn og
noget som vi sætter stor pris på. Tak!

Idrætsliv
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Aftenen og byfesten sluttede med fællesspisning for lige knap 200
mennesker og livemusik fra Viki & Friends, som spillede alle de gode hits fra
80’erne og frem…
Vi er meget glade, beærede og stolte af, at vi i Ebberup kan holde så kanon
en byfest.
TUSINDE tak til alle frivillige, hjælpere, sponsorer og alle vores samarbejdspartnere for et kanont samarbejde.
Dette års byfest vil vi se tilbage på med smil og vi glæder os allerede til
næste år.

eif.forening@gmail.com
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Imens vi venter på byfesten næste år, kan vi glæde os til at afholde
Vinterfest d. 4. februar 2022!

facebook.com/eifstoetteforening

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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Bold

Efterårssæson i gang
Med masse af glade børn
med FEH sammenslutning ændringer

Vi har i boldafdeling glædet os til at komme i gang med efterårssæson, og
den er startet godt med masser af tilmeldte og en masse glade børn.
Alle hold er rykket op og der er nogle som lige skal vende sig til at man
komme på nogle større mål, men det tænker jeg de hurtigt kommer efter.
Der er godt med tilmeldte i alle hold, vi mangler dog et par spiller ved
U10, hvor der er nogle børn samt trænere der meget gerne vil have et par
kammerater mere at spille sammen med, men dette lykkes også, for vi står
jo sammen omkring EIF, alle os i Ebberup.

Dommer til U kampe
Som det er meldt ud tidligere, så har vi brug for dommere, til at kunne
dømme vores børn, så kom bare frem, hvis der er noget du brænder for, så
tag kontakt til Brian Juul eller en anden i bestyrelsen.
Husk hvis der ikke er nogen frivillige, til at hjælpe, så har vores børn ikke et
sted at bruge fritiden på, og spille fodbold og håndbold, som de alle elsker.

I FEH er der lavet lidt ændringer med nogle af holdene. U12-13-14 er
begyndt at træne sammen, så det er spændende at se om dette kan lykkes,
det er noget DBU går meget ind for, og jeg tænker også det bliver en
succes.
Vi mangler en sponsor til vores U12 drenge A, så de kan få træningsdragter,
som alle de andre, så hvis der er en sponser der ude, så kontakt mig
endeligt.

Idrætsliv
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Vi i bestyrelsen har været oppe og fået klippet hegnet rundt om banerne,
så det er nemmere for alle at komme rundt, og ikke mindst komme ud efter
bolde.
Så kæmpe tak for de i bestyrelsen der valgte at bruge en dag i deres ferie,
så vores spillere har et ordentligt anlæg at spille på.
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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Hækken er blevet trimmet

Ebberup tennisklub
Har du lyst �l at spille tennis? Det er sjovt og det er sundt.
Vi bor lige overfor Ebberup Skole på Skolevej, og har 2 ﬁne baner og et hyggeligt klubhus.
Kom og prøv - familier kan spille gra�s om søndagen fra kl. 13-15, i maj og juni.
I kan låne ketchere og bolde samt få instruk�on.

Vil du være medlem er kon�ngentet
Børn

250,- kr. /sæson

Voksne

600,- kr. /sæson

Familier

1100,- kr. /sæson

Nøgle til baner og klubhus
udleveres mod depostium på 40,- kr.

Kontakt os
Erik Christensen - Formand
Tlf. 6176 3386 | erikdrudgaard@gmail.com

Håndbold Lykkeliga
Som nogle nok har hørt har vi startet et Lykkeliga hold i håndbold op, da vi
mener der er plads til alle i EIF, og der mangler noget til vores multihandicappede i byen og hele Vestfyn.

Ivan Rasmussen - Medlemskasserer
Tlf. 6016 1954 | ijr@dadlnet.dk

www.ebberuptennisklub.dk

Vi kører også for dig

En kæmpe tak til Fynske Bank, som har stået for
sponsoratet på kr. 30.000, så vi kan komme i gang og få
spiller tøj til alle.

Ring til os: 21 30 80 27 | 22 89 15 15

Idrætsliv
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Bo Hartmann
EIF Bold
bold@ebberup-if.dk

køreskolendrive.dk

En kæmpe tak til trænere, samt forældre som støtter op
om dette projekt.

Tlf. 64 74 13 39

www.ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberup-if.dk
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Nu begynder det at gå den rigtige vej. Den første periode gik lidt træng,
men Kristian Vilsmark, Brian Juul, og undertegnede valgte jo også at gøre
det i coronaen.
Vi bliver flere og flere spillere, så det kan jo ikke være
bedre.

Ebberup Lokalråd
EBBERUP+OMEGN

Generalforsamling
Der indkaldes til Generalforsamling
i Ebberup og omegns lokalråd

Tirsdag den 14. september

Vi bakker op om det lokale

kl. 19.00
i Ebberup Hallerne

- Og hjælper globalt

Dagsorden ifølge vedtægter.

facebook.com/ebberupogomegn

www.ebberup.dk

GRAFISK DESIGN · OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

FIPROS A/S

Rybergsvej 1 · 5631 Ebberup

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

Idrætsliv

36

www.ebberup-if.dk

37

Opsætning, grafik & design: Redeko

VELKOMMEN TIL EN VERDEN
AF GRAFISKE MULIGHEDER

Ebberup Idrætsforening

..med mere

Hovedformand
Annette S Jensen

2482 8744

eif@ebberup-if.dk

2177 1567

kasse@ebberup-if.dk

2639 1567

web@ebberup-if.dk

2382 6722

anne@familien-olsson.dk

4076 0167

bold@ebberup-if.dk

2422 3710

fitness@ebberup-if.dk

5126 0863

gymnastik@ebberup-if.dk

2498 1000

lob@ebberup-if.dk

5155 3723

petanque@ebberup-if.dk

2496 9511

senior@ebberup-if.dk

2174 8536

eif.forening@gmail.com

2425 0172

redaktion@ebberup-if.dk

Hovedkasserer
Conni Lindberg
Web & Klubmodul ansvarlig
Andreas Kyster
Suppleant
Anne Olsson

EIF Bold
Formand : Bo Hartmann

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici

EIF Gymnastik
Formand : Tabita Bülow Kyster

EIF Løb
Formand : Gitte Christensen

EIF Petanque
Formand : Jørgen B Hansen

EIF Senior
Formand : Jytte Nielsen

Formand : Preben Madsen

Idrætsliv
Redaktør : Morten Augustsen

Alt i tømrer & snedkerarbejde
Erhverv & privat

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Idrætsliv
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Nørre Alle 26, Assens
Tlf. 6471 1700 | www.oeauto.dk
www.ebberup-if.dk
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EIF Støtteforening

EIF event kalender 2021
6. februar
14. februar
6. - 7. februar
27. marts
27. maj
31. maj
5. - 7. august
18. august
4. september
22. september
2. oktober
30. - 31. oktober
27. november
27. - 31. december

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

AFLYST
Støtte
Støtte
AFLYST
Bold
AFLYST
Gymnastik
AFLYST
EIF
Fitness
Støtte
Senior
AFLYST
Fitness
Senior
EIF
Bold
Gymnastik
Bold

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

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

23. oktober 2021

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:

9. oktober 2021

Indlæg og eventuel billeder bedes sendt til:

redaktion@ebberup-if.dk

