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

Rentefri delbetaling
14 dages tilfredshedsgaranti
Fri lånecykel
Livstidsservice

CYKLER TIL DIG,
DER VIL HAVE DEN HELT RIGTIGE CYKEL

Det var en stor fornøjelse at se Borgerforeningens flotte flag pynte Ebberup 
første gang til Fodboldafdelingens loppemarked og igen til gymnastik 
opvisningen.
Det er et virkelig godt tiltag som jeg kan høre vi er mange der er begejstret 
for. Stor ros til Borgerforeningen for det.

Flagallé langs Ebberupvej

Det er dejligt at se dagene bliver længere og vi får flere lyse timer. Det 
trænger vi vist til alle sammen. Der kommer nu mere gang i bevægelse og 
sport udendørs. Og det er sundt for både krop og sjæl.

Mon ikke vi kommer til at se endnu flere løbere på gaderne omkring i byen.
I forvejen er der jo en sej kerne der ufortrødent har løbet i mørke og kulde, 
dejlig tydelige at se med deres gule veste og sejt at de kommer afsted.

Jeg så også forleden at Petanque var kommet i gang ude, og de er nok 
gode, da de jo hele vinteren har holdt spillet vedlige indendørs i hallen.

Og så er fodboldspillerne også på banen igen. Godt at høre råb og 
begejstring fra fodboldbanerne.

Håndboldspillerne kan snart få en fortjent pause, men hvor er det bare godt 
at se, at der kommer mere og mere gang i håndbolden i Ebberup igen.

Til eftertanke
Som nævnt i forrige udgave af Idrætsliv, har vi alle, ung som gammel, i 
Ebberup og omegn en stor interesse i at være en del af det lokale idræts- 
og kulturliv i byen – både på kort sigt men så sandelig også på lang sigt. 
EIF, Ebberup hallerne, vuggestue, børnehave, SFO og skole er i denne sam-
menhæng, en del af det samlede tilbud til beboerne i Ebberup og omegn.

Der er mange eksempler på mindre byer i hele landet, hvor først idræts-
foreningen har været nødt til at lukke pga. manglende medlemmer og 
generel lokal opbakning - efterfølgende er skoler, børnehaver osv. blevet 
lukket med en radikal ændring af byen til følge.
Reaktionen kommer som oftest for sent, hvor indbyggerne forinden havde 
taget idrætsforeningen, skole osv. for givet og betragtet dem som en vare i 
en butik, man bare kunne tage ned i kurven når det passede én, og først er 
begyndt at reagere - efter beslutningen er truffet mht. lukninger.

Indspark

Hvad er støtte så?
Støtte og frivilligt arbejde i idrætsforening behøver ikke kun at være som 
idrætsudøver, træner og bestyrelsesmedlem.
Det handler i lige så høj grad om at deltage f.eks. som tilskuer til sine børns 
træning, kampe og opvisninger, deltage i informationsmøder og general for-
samlinger, deltage som aktiv eller tilskuer i de årlige EIF aktiviteter og med 
dette vise et engagement, interesse og vilje til at man også i fremtiden, kan 
dyrke idræt og opleve kultur i Ebberup.

Alternativet kan blive at man ugentligt skal bruge mere tid og benzin på at 
hustanden skal køre til Assens, Glamsbjerg, Haarby og måske længere væk 
for at dyrke idræt.

Hvis alle brugte ”Jeg har ikke tid”, som begrundelse for 
ikke at kunne være med til at løfte idrætslivet, på den ene 
eller anden måde, ville ingen reelt set have tid f.eks. pga. 
arbejde, og dermed ville der ikke eksistere noget idrætsliv 
i Ebberup eller for den sags skyld, noget sted i landet.
Det handler om prioritet - men har vi som beboere i en by 
som Ebberup og omegn “råd” til ikke at prioritere tid til  
vores lokale idræts- og kulturliv? redaktion@ebberup-if.dk

Redaktør
Morten Augustsen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.ebberup-if.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
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Uni,- Rende,-

& minigraver udlejes.

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

Nye biler - Brugte biler - Værksted

EnergiFyn - SupportEl/FavoritEl
Hvis ikke du er på SupportEl eller FavoritEl hos EnergiFyn, så sig til, jeg 
hjælper gerne med tilmelding.
Det er også muligt at få naturgas gennem ordningen, dermed kan man få 
EnergiFyn til at støtte EIF endnu mere.
Vi har netop fået udbetalt 17500,- derfra, og det kan blive til endnu mere, 
hvis vi får flere på ordningen.

OK Benzin
Til fodboldafdelingens loppemarked var Ole Theo på banen, han fik i samar-
bejde med OK-manden tegnet 20 benzinkort til fordel for 
EIF.
Vi har netop fået udbetalt 13000,- fra OK Benzin, fordi 
I er mange som er gode til at tanke OK Benzin med et 
benzinkort tilknyttet EIF. Og fordi der er gode folk som 
Ole, der gør en indsats for at få flere kort tegnet.

Men husk nu at tanke på kortet hvis du har et!!!! Det er 
en kæmpe hjælp til EIF’s økonomi.

Assens Bilsyn
Sponsorer

Når bilen skal synes, så husk at fortælle at EIF gerne vil sponsoreres. Det er 
stadig sådan at vi for hver gang i nævner EIF til bilsyn, ja så får EIF 39,50 
kr. Det kan blive til et pænt beløb i løbet af et år.

eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen

EIF IdrætsWeekend i uge 24

Lige nu er vi i fuld gang med at arrangere Idrætsweekend i uge 24.
Det bliver nogen superdage i sporten og hyggens tegn, så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu.

Det må I ikke gå glip af.

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 70 50 50 og aftal et møde.

Generalforsamling i EIF
Vi har afholdt generalforsamling i EIF. Det syntes jeg også godt vi kan være 
stolte af, her blev alle bestyrelser fyldt fint op dels med gode folk som tager 
en sæson mere, dels med nye ildsjæle som gerne vil være med til at ud-
vikle og bevare vores idrætsforening.

Så hatten af for jer alle sammen, det er bare så godt med jeres engage-
ment. Og selvfølgelig tusind tak til jer som ”lige” tager en lille pause.

Og i det hele taget en fornøjelse, at se aktiviteten i Ebberup. Først en 
vinterfest, hvor hallens 40 års fødselsdag blev fejret, med mange fest-
stemte mennesker.

Så et velbesøgt loppemarked, som trak rigtig mange mennesker til Ebberup 
og fornylig en dejlig gymnastikopvisning, hvor glæde og forventning lyste 
ud af gymnasterne.
Som jo var flot repræsenteret i alderen 1 til 87 år.

Gang i Ebberup

http://www.ebberup-if.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://www.autohuset-ebberup.dk
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.fynskebank.dk
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Gåsemosen 7 . 5683 Haarby . tlf.: 2199 9183

Aut. kloakmester
Morten Smidt

. Kloakarbejde

. Brolægning

. Jordarbejde

. Virksomhedsservice

Skal vi udrydde
dine muldvarper og mosegrise?

Skal vi rydde dit fortov for sne?

www.msbrolaegning.dk . info@msbrolaegning.dk

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

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

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

Yderligere information ved
Jytte Nielsen
2496 9511

eller på vores hjemmeside
senior.ebberup-if.dk

Hver onsdag kl. 14.00 - 16.00 på 
Petanque banerne.

Mød i god tid, da vi trækker lod om 
makkere.
Vi spiller ca. 3 kampe - hvor kugler 
kan lånes.

Det koster kun 50,00 kr. for hele 
sommeren, dog er deltagelse gratis for EIF Petanque 
medlemmer.

Senior petanque

Stavgang/Gåture

Hver tirsdag kl. 9.30 med afgang fra 
hallens parkeringsplads.

Vi kører ud til et sted i omegnen, 
hvor vi går en times tid.

Derefter slutter vi af med en kop 
kaffe, som vi skiftes til at medbringe, 
så HUSK selv at medbringe kop. 

Kom ud og nyd
den friske natur sammen med os.

Sommer aktiviteter
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r

http://www.ebberup-if.dk
http://www.msbrolaegning.dk
http://www.gcauto.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

v/ Bo G. Jørgensen
Bodrive Køreskole

Vi har nu afsluttet vores indendørs spil i Ebberup Hallerne, og det har været 
en rigtig god vintersæson. Vi har spillet hver mandag, og når vi tæller 
sammen, har der været 545 spillere i gang - fantastisk dejlig med så stor 
en opbagning til vores lille vinterspil. Tusind tak til alle der har været med.

Vi sluttede af med et Indendørsmesterskab Palme søndag. Her deltog 22 
spillere, vinder blev Kurt, nr. 2 blev Kaj ”Post” og Ulrik blev nr. 3.
Endnu en gang tak for deltagelsen - også en tak til Leif og Bjarne for 
hjælpen.

Indendørs petanque
En stor succes

Sæsonen er skudt igang
Der er blevet taget hul på sommer sæsonen, hvor vi lagde ud Påskedag. 
Vejrguderne var os ikke særlig venlig stemt, men de 14 medlemmer der 
mødte frem, hyggede sig med kaffe og Bents fantastiske lagkage - Tak for 
det Bent.
Det blev dog tørvejr inden alle var gået hjem, så der var 
nogle få stykker af os der fik kastet med kuglerne.
Vi spiller hver tirsdag og torsdag aften kl. 19.00, fredag 
kl. 09.30 og søndag starter vi kl. 14.00.

Vores første stævne i år, er et aften stævne den 29. april. 
Der er plads til 20 hold og det er fuldtegnet, og vi har et 
hold på venteliste. petanque@ebberup-if.dk

EIF Petanque
Kurt Clausen

Der må kun deltage en klubspiller på hvert hold. Dette gælder alle klub-
spillere, uanset klub. Enkeltpersoner kan også deltage, så hvis I mangler 
makkere vil klubben være jer behjælpelig.

De indledende kampe spilles om aftenen, fra mandag den 23. maj til fredag 
den 29. maj, med start kl. 18.30.
De 16 bedste hold fra ugen går videre til finalerne, søndag den 29. maj med 
start kl. 10.00.

Meld jer til en rigtig hyggelig uge

Kugler kan lånes af klubben

Ebberup Petanqueklub indbyder 
igen i år til Ebberup Mesterskab, i 
uge 21, fra mandag den 23. maj til 
søndag den 29. maj

Vi håber at jeres gade vil deltage 
med et eller flere hold.
Holdene skal bestå af 3 deltagere 
over 14 år - gerne familie og/eller 
venner.
Deltagerne behøver nødvendigvis 
ikke bo i Ebberup.

EIF Petanque
er atter værter i 2016

Hip - Hip - Hurra
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* 4 x salat m/dressing

* 4 bagekartofler m/hvidløg smør

* 1.400 gr. ben

* 800 gr. hotwings

* 2 bk. pommes frites

319.-
XL menu til 4 personer

alle ugens dage

Tilmeldingsgebyr 45,00 kr. pr. hold
Tilmelding til Kurt Clausen på

petanque@ebberup-if.dk eller 2078 9522, senest den 17. maj.

Spilleplan kommer umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.bodrive.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.assensbowling.dk
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Østergade 34,1 | 5610 Assens | Tlf.: 6471 2466

Vi støtter lokalsporten

Vi sender fra fodboldafdelingen, en stor tak til alle, der har været en del 
af vores loppemarked. Som altid har det været en stor fornøjelse, at være 
sammen med alle der har deltaget i hallen. Det være sig frivillige, stand 
lejere, gæster i hallen og hallens personale samt vore sponsorer.
Håber ikke at have glemt nogen, og hvis er det bestemt ikke bevidst.

Vi glæder os til at kunne købe endnu nogle mål til de 
mindste for nogle af pengene, og der er også brug for lidt 
ekstra tøj.
Så endnu engang tusinde tak for hjælp og besøg i vores 
haller, i forbindelse med vores loppemarked.

Vi glæder os til at se jer til endnu en ny sæson, og ønsker 
jer et rigtig godt forår.

Mange tak til alle

Er du over 30 år eller vejer mere end 100 kg
og kunne tænke dig at trille lidt bold

så kontakt Dennis Hansen på
2323 3318 eller mail: post@royalflyt.dk 

Akut mangel på Old Boys spillere til 7-mands

fodbold@ebberup-if.dk
EIF Fodbold
Tina Holt

I skrivende stund, er tilbuddet om at træne i henholdsvis Haarby og 
Flemløse for vores U9-10 ikke blevet særlig godt modtaget, vi håber at det 
bliver lidt bedre når håndbold sæsonen slutter.

Husk at der er træning for U9 og U10 i Haarby
- tirsdag og torsdag kl. 16.30 - 18.00

Træning for U11 i Flemløse - torsdag kl. 16.30 -18.00

U5 - U8 starter udendørs lørdag den 9. april 2016, og derefter træner vi 
bag den lille hal i Ebberup - fra kl. 16.30 - 18.00 om tirsdagen

Fo
d

b
ol

d

Så kom foråret endelig
og vi er igen på græs

Old boys hjemmekampe spilles

Fodbold på græs

Husk at omklædning er i den anden ende af hallen i
fodbold omklædningsrummene, og det er strengt forbudt

at gå ind/igennem hallen med fodboldstøvler.

FEH sammenslutningsholdet U13 B spiller hjemmekampe i Ebberup

 9. april kl. 11.00 mod Sanderum BK
 7. maj kl. 11.00 mod SSV Højfyn (2)
 14. maj kl. 11.00 mod SFF2015
 28. maj kl. 11.00 mod FC Midtfyn
 11. juni kl. 11.00 mod Korinth IF

 torsdag 21. april kl. 19.00
 torsdag 26. maj kl. 19.00
 torsdag 9. juni kl. 19.00
 torsdag 16. juni kl. 19.00

http://www.ebberup-if.dk
http://www.tandkraft.dk/
mailto:fodbold%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
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Club Sportigan er for alle der elsker sport.

Via dit medlemskab optjener du point på din personlige konto.
Du optjener 10 point for hver 100 kr du køber for i Sportigan,
og dine point omsættes direkte til et gavebevis du kan bruge
som betaling i din lokale Sportigan butik, næste gang du har
brug for et par fede sko eller udstyr til dine aktiviteter.

Mulighederne er mange og i Sportigan står vi klar til at hjælpe dig.Mulighederne er mange og i Sportigan står vi klar til at hjælpe dig.

Det betyder, at du som medlem af EIF kan optjene sponsorat til foreningen hver 
gang du handler i Sportigan Assens. Du tilmelder dig via Klubliv.dk og jo flere der 
handler i Sportigan jo flere sponsorkroner går direkte til til Ebberup IF. Sportigan 
sponserer 2% af dit køb direkte til din forening når du er tilmeldt Klubliv.dk.

Sportigan er én af hovedsponsorerne i Klubliv Danmark, 
der er udviklet af DGI i samarbejde med Nets som står 
bag Dankortet. Klubliv Danmark er en non profit
organisation, som er sat i verden for at fremme de
økonomiske vilkår i de lokale foreninger.

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

• Landbrugsinstallation

• Husinstallation

• Hårde hvidevarer service

• Varmepumpe montage/service

• Renovering

• Reparation

• Installation

• Industriel maskininstallation

‘El med sikkerhed’
Mobil 3054 6213

jan@janselteknik.dk

www.janselteknik.dk

Jans El-Teknik Aps
Aut. El-installatør

H y gge l i st erneSæsonstart
Grib din cykel og kom ud i det grønne og i den friske luft

- sammen med Hyggelisterne, alle er velkommen

Vi starter mandag den 2. maj, kl. 19.00 og cykler herefter hver mandag, til 
sidst i august, hvor vi mødes på Ebberup Hallernes parkeringsplads.

Vi cykler en tur på ca. 15 km. ud 
i det blå - tempoet sættes så alle 
kan være med. Halvvejs gør vi 
stop hvor vi drikker kaffe.
Husk selv at medbringe kaffe, 
kop og brød.

Vel mødt

Hyggelistudvalget

Gurli Pedersen
Kaj Andersen
2339 7161

http://www.ebberup-if.dk
http://www.sportigan.dk/
http://www.janselteknik.dk
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7070 2131 | info@kjaers-lunch.dk | www.kjaerskokken.dk

Din dinner Transportable

Det klassiske køkken, der leverer kvalitet for pengene.

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

Gymnastik har fået en Airmåtte

I februar fik vi et knald godt her og nu tilbud på en airmåtte, et rigtig godt 
redskab til træning og indøvelse af nye spring.
Majbritt fik i en fart en akut tid på Bryggeriet og fik fat i nogle sponsorer, så 
vi sammen kunne skaffe penge til at købe airmåtten.

Tusind tak både til jer, som brugte 3 timer på bryggeriet 
og til sponsorerne:

Vi vil gerne nogle flere gange på Bryggeriet, så vi kan få 
nye redskaber og nyt udstyr til vores gymnaster og ville 
blive meget glade for opbakning.

Ved DGI opvisningen i Assens, sørgede Uffe og Anne også for, at vi blev flot 
repræsenteret både ved indmarch og udmarch, hvor de bar EIF fanerne ind 
og ud.
Sæsonen sluttede i marts men vi er så heldige, at flere gymnaster og in-
struktører fortsætter med sommer gymnastik.  

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Helle Augustsen

Babyengros/Lone Schramm
Malermester Pernille Hede

Finodan ApS
Pihl Coating

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

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

for foreninger & mindre virksomheder
Udvikling & Regnskabsassistance

Flere af vores hold har også lavet opvisning ved DGI opvisninger i 
Svendborg, Aarup og Assens og Evigt Unge damer har endvidere været til 
voksengalla i Søndersø.

Kreative indslag
fra holdene

Forårsopvisning med variationer

G
ym
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k

Den 12. marts afholdt gymnastikafdelingen årets opvisning i Ebberuphallen.

Efter faneindmarch med egne opvisningshold samt Senior Idræt var der 
fine opvisninger fra vores egne 9 opvisningshold samt Senioridræt, et DGI 
Landsdelshold og et højskolehold fra Oure. 

Variationen var sikret med både spring- og rytmegymnastik, piger og 
drenge og en aldersspredning på 2 – 87 år.
Der var mange flotte og imponerende spring og gode rytmeserier med 
og uden redskaber og vi fik sørme også besøg af et tusindben med rigtig 
mange puslinge ben. 

Der var virkelig gang i mange spring- og håndredskaber og at det var 
dejligt at se, at der er blevet trænet og øvet på fuldt tryk i løbet af sæsonen 
og at der er blevet tænkt mange kreative tanker i forhold til opvisningen. 

Vi sluttede, som vi startede med alle hold på gulv til faneudmarch, hvor vi 
også uddelte pokaler til årets gymnaster; Anders Holm og Ditte Holst.

Tak til gymnaster og instruktører, hjælpere og føl for en fantastisk dag og 
tak til instruktører, hjælpere og føl for en god sæson og for den fantastiske 
gejst, I udviser og det store arbejde, I gør.   

Vi vil gerne takke Ebberup Borgerforening for at flage så flot i byen den 12. 
marts og også stor tak til vores sponsorer til opvisningen.

Fipros A/S Gartneri Roslil Scandic Kolding

http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/assens
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
http://cckonsulent.dk/
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V/ Marlene Larsen | Ebberupvej 75 | 5631 Ebberup | Tlf. 6474 1182

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

www.spar.dk

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

salonpetitebberup@gmail.com

: Lukket
: 9-17
: 9-17
: 9-19
: 9-17
:

åbent efter aftale

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Åbningstider

Tak til Vinterfest sponsorerne

Royal Flyt

Vilsmarks Autoservice

The Shades of the Sixties

Assens Skibsværft

Bo Drive

Co Murene IS

Spar Ebberup

Linox industri og Montage 

Murerfirma Hans Pedersen

Murermester Torben Nielsen

Nr. 2

Salon Petit

Vestfyns Fodboldgolf

Depotet A/S

Jans El-Teknik ApS

Kim Vinduespudser

PH Malermester

CFV Teknik & Miljø

Ebberup Blikkenslagerforretning

Enevoldsen Tømrer & Snedker Aps

Assens Bilsyn

Kjær’s Køkken

Flemming Rene Vinduespolering

MS Brolægning & Totalservice 

Assens Bowling Center

Ebberup Vognmandsforretning ApS

El-Flex ApS
Tak

Støtteforeningen

Godt 350 gæster var mødt op for at fejre Ebberup Hallens 40 år fødselsdag. 
Fællesspisning, Revyen ”40 en hal i Ebberup” og danse orkestrene På 
Pletten og Shades of the Sixties var cocktailen som alt i alt gjorde en rigtig 
hyggelig aften. 

Vinterfest 2016

Støtteforeningen

Skolevej 7 | 5631 Ebberup | 2374 2878 | mad@ebberuphallerne.dk

www.ebberuphallerne.dk

Læs mere om dine mange muligheder
for at holde fest i Ebberup hallerne

og se vores menukort samt dagens ret på

Vælg om det skal 2 eller 3 retter, buffet
fra vores Fest menukort eller Ta’Selv menu.

Kombinér dit arrangement med aktiviteter i hallen.

Vi leverer også mad ud af huset.

Barnedåb - Fødselsdag - Jubilæum - Fest

Kun 55,- kr.
Børn 35,- kr.

Mandag - torsdag
Dagens ret

Hold din fest, arrangement, møde eller event
i Ebberup Hallerne

Ebberup Hallernes Cafeteria

Og vil her benytte lejligheden til at sige 1000 tak til alle frivillige hjælper/
hallen og ikke mindste alle revysponsorerne, og håber på lige så stor 
opbakning til sportsugen i uge 31.

Læs mere og tilmeld dig på www.ebberup-if.dk

Tilmeld dit dankort gratis hos Klubliv Danmark
og angiv at det er EIF du gerne vil støtte
- det er GRATIS og UDEN forpligtelser.

Modellen er udviklet af DGI i samarbejde med Nets,
når du bruger dit Dankort i butikker der er med i
ordningen - støtter du automatisk EIF.

Støt EIF når du handler med dit dankort

http://www.ebberup-if.dk
http://www.spar.dk
http://www.salonpetitebberup.dk
http://www.ebberuphallerne.dk/
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
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www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

“Kingoo” kommer til byen
Ebberup Idrætsforening får nu egen maskot “Kingoo”, naturligvis med egen 
kamptrøje. “Kingoo”er sponsoret af Spar Ebberup.

“Kingoo” vil repræsentere alle afdelinger i EIF, og vil bl.a. besøge; de årlige 
EIF events, udvalgte hjemmekampe, turneringer og opvisninger samt 
repræsentere EIF ved PR events og diverse arrangementer.
“Kingoo” vil naturligvis også jævnligt besøge Ebberup Skole, Børnehave og 
Vuggestue.
Maskotten er valgt efter de gamle kængurufester.
Rygnummer er for året, hvor Ebberup Idrætsforening blev dannet.

www.assensabcby.dk

lokalt efter: Arrangementer - Kultur/Fritid - Foreninger
Virksomheder - Butikker - Turisme

2323 9022
Mangler vi dig?Assens ABC By
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Mere benplads i Fitness

Fitness har fået ny benmaskine, den har længe stået på vores ønskeliste.

Vi er også gået i gang med vores nye rum nede under fitness, hvor vi bl.a. 
skal have Pilates, Jumping Fitness, HitFit og meget mere.
Det glæder vi os til at få i brug..

Som nogen nok har set, har vi fået flere cykler i Bikerummet, det er vi 
meget glade for - da der tit var venteliste på både 5 og 6 mand.

Senior Fitness rykkede ud
og så var der en ny benmaskine

Men vi skal afsted igen, så har du mulighed for at hjælpe 
en gang eller to, må du meget gerne kontakte Ellis.

Så ringer hun dig op, næste gang vi kan få en tid.
Pengene herfra går udelukkende til nyt udstyr.
Næste ønske er en romaskine mere, den koster 8.500 kr.

Stor tak til jer igen..

Senior fitness har været på Bryggeriet Vestfyen og arbejde. Her har de tjent 
gode penge til vores benmaskine.

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupvognmandsforretning.dk/
http://www.assensabcby.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
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Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Med FynskSupport kan du støtte Ebberup Idrætsforening via dit el- og gasforbrug. 
Det koster ikke ekstra. Energi Fyn betaler. Energi Fyn støtter Ebberup Idrætsforening 
med 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas du bruger. 

Med Energi Fyns sponsorordning får du lidt mere for dine penge. Nemlig kontant 
støtte til Ebberup Idrætsforening. I 2014 optjente Ebberup Idrætsforening med sine 
supporteres hjælp 13.779,- supportkroner. Det gør en forskel. 

Tilmeld dig nu -  det er nemt!
Tilmeld dig på www.supportel.dk eller kontakt formand  
Annette Søby Jensen i Ebberup Idrætsforening på  
tlf. 24 82 87 44 eller eif@ebberup-if.dk.

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

Support 
kan man ikke  

få nok af  
Støt Ebberup 

Idrætsforening

EL+GAS

6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

Også stor tak til petanqueafdelingen for lån af klubhuset.

Ebberup Vognmandsforretning 
Ebberup Hallernes Cafeteria

Spar - Ebberup

Den 27. november blev juletræet på 
det grønne område ved petanque-
banen tændt.
Der var rigtig flot opbakning.
150 store og små mødte op til ar-
rangementet.
Sognepræst Rikke Graff læste en 
julehistorie for børnene. Vi gik rundt 
om juletræet og sang nogen af julens 
salmer.

I år var juletræet hentet hos Knud Larsen, Møllersgave. Ebberup Vogn-
mandsforretning sørgede for afhentning og opsætning af træet.
Julemanden uddelte slik og sodavand til børnene og bagefter gik hele for-
samlingen til petanque-huset, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver til 
alle.
Desværre har der været en del hærværk på juletræet igen i år. Det er 
ærgerligt, at ikke alle synes, at vi skal have et pænt juletræ med lys i. Det 
koster Borgerforeningen temmelig mange penge, når pærerne bliver skruet 
løs og kastet med.

Borgerforeningen takker alle de flinke 
sponsorer, der gør det muligt, at vi 
kan få julehygge i Ebberup. 

Juletræ i Ebberup

BorgerforeningenEbberup

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
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Læs mere og bestil et OK benzinkort på www.ebberup-if.dk

Bestil et gratis OK benzinkort, privat eller som virksomhed,
og tilknyt det til EIF, så støtter du automatisk EIF når du tanker 

benzin, oftest med noget af markedets billigste benzin.

Støt EIF med dit OK benzinkort

Vi går allerede nu og planlægger hvad der skal ske i efteråret. Og her har vi 
i tankerne at lave en Jule bazar.

Så sæt allerede kryds i kalenderen i weekenden den 26./27. november, 
hvor vi her vil åbne op for en masse julelækkerier i hallen.

Vi søger derfor også efter folk, der gerne vil have en stand på Jule bazaren. 

Julebazaren skal emme af jul, så sidder man derhjemme og sysler med at 
strikke eller hækle nisser - eller går man rundt og er 
den helt store juledekorationsbinder - eller laver man 
papirsklip - eller sælger man juletræer – eller, eller, eller - 
og man gerne vil have en stand til julebazaren, så tag fat 
i Rebekka på tlf. 6022 2353.
Det eneste krav er bare at det skal have noget med jul at 
gøre. 

Endnu engang tak for denne gang, og på gensyn til en ny 
sæson efter sommerferien.

Vi planlægger Jule bazar

handbold@ebberup-if.dk
EIF Håndbold

Carina B. Johansen

Tlf.: 2323 3318    www.royalflyt.dk

Det myldre på håndbold banerne

Tak til alle
for en super sæson H
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Sæsonen har nået sin slutning, og vi vil gerne i bestyrelsen takke alle 
trænere, dommere, spillere og forældre for en god sæson.
Vi har nået en masse, og har haft stor tilslutning til alle vores hold. Det er 
så dejligt at se alle de glade håndboldspillere løbe rundt på banen.
Vi glæder os allerede til opstart igen som bliver mandag den 15. August. 
Der vil komme nærmere med tider og holdfordeling når vi nærmer os 
sæsonstart.

Der har været generalforsamling og vi kan med glæde, byde to nye besty-
relsesmedlemmer velkommen. Vi glæder os over at have fået flere hænder, 
så velkommen til Michael Rose og Majken Madsen.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, hvor Carina 
Blomstrøm fortsat er Formand. Rebekka Skøtt er kassér, Malene Medici, 
Michael Rose og Majken Madsen er bestyrelsesmedlemmer og Jens Christian 
Nielsen er suppleant.  

Håndboldforeningen deltager også i IdrætsWeekenden, hvor der bl.a. vil 
blive arrangeret håndboldkampe blandt nogle af vores ungdomshold. 

Men vi vil også gerne lave en gadehåndboldturnering. Så find venner og 
bekendte frem på vejen og tilmeld jer.
Aldersspredningen skal være stor, så både børn og voksne kan være med, 
og man kan som familie også deltage.
For tilmelding eller nærmere info - 
kontakt gerne en af os fra bestyrelsen 
– se hjemmesiden.

Vi håber på at se mange spillelystne 
gadehold, så vi kan få lavet en rigtig 
god turnering. 

50 315 315 | ab@assensbilsyn.dk
Dalvænget 10 | 5610 Assens

www.assensbilsyn.dk
Book din tid på

XA 14 852Alm. bilsyn
395,- kr.

Dit bilsyn støtter idrætten i Ebberup

For din skyld, og for et syns skyld

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
mailto:handbold%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.royalflyt.dk
http://www.assensbilsyn.dk
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..med mere

Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

Holkebjergvej 75
5250 Odense SV
Tlf. 6613 4032
Jan Thomsen - 2296 5246Kontakt os for uforpligtende tilbud

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

Vi støtter Ebberup Idrætsforening

Så er løbe sæsonen startet igen. Vi startede tirsdag den 1. marts kl 18.30 
fra hallen, der var lidt nye og gamle ansigter og de trofaste der hver tirsdag 
er med.
Men der er stadig plads til flere både nye løbere og erfarne løbere, det er så 
hyggeligt at løbe sammen.

Så tag venner, familie og naboen med og kom op og løb en tur med os.

Det er hyggeligt at løbe sammen
og med motion i dit tempo

Løb med

Lø
b

 Tirsdage kl. 18.30 med træner
 Torsdage kl. 18.00 
 Søndage kl. 10.00 
Indtil sommerferien har vi lidt fælles træninger, så skulle man have lyst til 
at deltage - er man meget velkommen til at løbe med.

19. april - Coopertest

12 minutter, hvor der blev løbet så langt og hurtigt man kunne, på 
Centerbanen omkring kampbanen - ved Ebberup Hallerne.

På denne måde fik alle tjekket deres kondital.

21. juni - Skovfitness & grill hygge

Skovfitness er fitness i naturen, hvor man bruger sin egen 
vægt og naturens redskaber til at træne med.
Super sjov fællestræning, hvor man får brugt nogle andre 
muskler.

Bagefter holder vi lidt sommerafslutning - med hygge, 
grillet pølser og lidt at drikke.

lob@ebberup-if.dk
EIF Løb

Majbritt Joan Pedersen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.evts.dk
http://www.sportogprofil.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
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EIF Petanque
Formand : Kurt Clausen 2078 9522 petanque@ebberup-if.dk

EIF Fitness
Formand : Jacob Medici 2422 3710 fitness@ebberup-if.dk

EIF Løb
Formand : Majbritt Joan Pedersen 2513 7809 lob@ebberup-if.dk

EIF Senior
Ansvarlig : Jytte Nielsen 2496 9511 senior@ebberup-if.dk

Støtteforening
Formand : Ole Andersen 2538 7825 eif.forening@gmail.com

Hjemmeside

www.ebberup-if.dk web@ebberup-if.dk

Idrætsliv
Redaktør : Morten Augustsen 2425 0172 redaktion@ebberup-if.dk

EIF Gymnastik
Formand : Helle Augustsen 2813 9401 gymnastik@ebberup-if.dk

EIF Håndbold
Formand : Carina Johansen 4095 2964 handbold@ebberup-if.dk

EIF Fodbold
Formand : Tina Holt 2251 4503 fodbold@ebberup-if.dk

Suppleant : Uffe Pedersen 2237 9007 uffe30@live.dk

Sekretær : Morten Augustsen 2425 0172 web@ebberup-if.dk

Hovedkassér : Lene Bay 2779 1683 kasse@ebberup-if.dk

Hovedbestyrelse
Formand : Annette Søby Jensen 2482 8744 eif@ebberup-if.dk

Ebberup Idrætsforening

Arrangementer/Events

www.ebberup-if.dk

Herunder kan du se dette års største arrangementer og events.
Læs mere om disse og øvrige arrangementer, på afdelingers hjemmeside.

Hvert år afholder afdelingerne i Ebberup Idrætsforening
en række arrangementer og events.

Fastelavnsfest

Vinterfest

Generalforsamling

Ebberup Loppemarked

Forårsopvisning

EIF IdrætsWeekend

SportsUge

Ebberup Loppemarked

Go’nat Idræt

Jule bazar

31. januar

6. februar

26. februar

5.-6. marts

12. marts

17.-18. juni

4.-6. august

1.-2. oktober

19. november

26.-27. november

Løb

Støtteforeningen

Alle afdelinger

Fodbold

Gymnastik

Alle afdelinger

Støtteforeningen

Fodbold

Alle afdelinger

Håndbold

EIF årskalender 2016

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

Mere end 100 års erfaring med det gode håndværk

Vinduer
Gulve
Glas & termoruder
..med mere

Tilbygning
Ombygning
Reparation
Døre

Sønderby v/Per Madsen

Tømrer- og snedkerfirma

Privat & Erhverv

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

http://www.ebberup-if.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif.forening%40gmail.com?subject=
http://www.ebberup-if.dk
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:handbold%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:fodbold%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:uffe30%40live.dk?subject=
mailto:web%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:kasse%40ebberup-if.dk?subject=
mailto:eif%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.ebberup-if.dk
http://www.bendtmadsen.dk
http://www.fl-rene.dk/


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

Deadline for indlevering af indlæg og billeder til næste udgivelse er:

Foreningsbladet Idrætsliv udgives og omdeles i Ebberup af EIF i januar, 
maj, juni, august, september, december.

Idrætsliv

Du kan tilmelde dig automatisk modtagelse af Idrætsliv på mail samt læse 
den elektroniske udgave af Idrætsliv på: il.ebberup-if.dk

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

SKILTE & AUTODEKORATION

8. juni 2016

Idrætsliv
udkommer næste gang

25. juni 2016

mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
http://il.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk

