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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

Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Håber i må få 
nogen gode  dage hvor hygge med familie og venner giver glæde i den 
mørke tid.

Og så skal der lyde en kæmpestor tak og ros til alle jer, som har arbejdet så 
hårdt og effektivt omkring at  ”bevare overbygningen på Ebberup Skole”.  

Det har været fantastisk at følge indsatsen omkring det projekt. Og så 
positivt at se hvordan sammenhold ”gro” i Ebberup stadigvæk. I skal være 
så stolte af jer selv alle sammen.

Hvor er det bare sejt at kæmpe så hårdt som i har gjort.

Sammenholdet gror stadigvæk i Ebberup
- både engagement og aktivitet 

KÆMPESTORT SKULDERKLAP

Så blev det tid til Jul
Juletiden er i fuld gang og med denne Jule udgave af Idrætsliv, som også er 
årets sidste, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle annoncører i 
årets Idrætsliv samt Deslers Bogtryk for tryk af bladet.
Desuden vil jeg gerne takke EIF Senior for, at bringe Idrætsliv ud til alle 
afkroge af Ebberup & Sønderby.

Det er glædeligt og inspirerende at se hvordan folk i Ebberup tog den store 
udfordring op med at bevare overbygningen på Ebberup Skole, vi håber alle 
at det lykkes og at endnu flere kan se, at det ikke kun er noget der berører 
naboen og børnefamilierne, men kan have indflydelse på hele lokalsamfun-
det i byen.
Jeg opfordre alle til også i det daglige, at bakke lige så godt op om alle 
idrætslige og kulturelle aktiviteter i byen, unge som gamle, som det er sket 
med Bevar Ebberup Skolens overbygning.

Der skal også være en stor tak til Støtteforeningen, for deres store arbejde 
med også at samle penge ind til idrætslivet i EIF og vi håber alle at støtten 
og samarbejdet blomstre yderligere i 2017.

Uden sponsorer er det svært, at få økonomien til at hænge 
sammen i afdelingerne, specielt når der skal indkøbes tøj og 
materiel, så stor tak til alle sponsorer til EIF - vi håber at I 
også i fremtiden vil være en del af EIF.

Kom og ønsk hinanden godt nytår, til Ebberup Hallernes Nytårskur den 31. 
december kl. 11-14, der bydes på champagne og kransekage.

EIF ser frem til også i 2017, at kunne byde alle velkom-
men som medlem i afdelingerne samt til vores mange 
forskellige idræts- & kulturelle arrangementer og tilbud 
- EIF for alle.

Alle ønskes en glædelig Jul samt et godt Nytår og EIF ser 
frem til også i 2017 at kunne udgive Idrætsliv og dermed 
at kunne byde nye som gamle annoncører velkommen.

redaktion@ebberup-if.dk
Redaktør

Morten Augustsen

Indspark

http://www.ebberup-if.dk
http://www.assensbilsyn.dk
mailto:redaktion%40ebberup-if.dk?subject=
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Tegn en annonce på: redaktion@ebberup-if.dk eller 2425 0172

Annoncerfra 750,- kr.pr. år

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

Bliv annoncør i Idrætsliv

www.ebberup-if.dk | eif@ebberup-if.dk | fitness@ebberup-if.dk

Generalforsamlingerne indkaldes og afvikles i.flg. foreningernes vedtægter.
Alle er velkommen - dog er der kun stemmeret for foreningernes medlemmer.

Ebberup Fitness
kl. 18.30

Ebberup Idrætsforening
kl. 17.00

i Ebberup Hallernes Cafeteria
Fredag 24. februar 2017
Generalforsamling

Vi har jo et kæmpe udvalg af sportsgrene, så der er faktisk ikke nogen 
undskyldning for ikke at komme i sving. Vi har medlemmer i alderen 1 til 87 
år. Det burde fortælle at der er muligheder for dig også.

Mød op og prøv eller ring og spørg ind til mulighederne.

På hjemmesiden er der god mulighed for at se hvad vi byder 
på. Og der er i alle afdelinger en flok dygtige engagerede 
instruktører, trænere og bestyrelsesmedlemmer som står 
klar til at guide dig.

Så bare mød op, der er så mange gode argumenter for at 
du skal gøre det. 

Ud over at blive rørt også en masse  godt socialt samvær. 

Begge dele skulle være sunde for krop og sjæl.
eif@ebberup-if.dk
EIF Hovedformand

Annette Søby Jensen

& LEGELAND

Voksen
169,-

Børn u/12 år
89,-

18.00 - 20.30
Fredag & Lørdag

Asiatik buffet

Inkl. Salatbar, dessert & Legeland

Og så kan jeg passende fortsætte med at rose dejlige ildsjæle i Ebberup.
 
For der er jo igen i år, en flok gode mennesker, som har arrangeret Godnat 
Idræt. Også her ser vi igen sammenhold og frivillighed i høj grad. Dermed 
kunne de små hygge sig lørdag formiddag og de store ”feste” igennem hele 
natten.

Gad vide om børnene ved hvor heldige de er med at bo i Ebberup?

Det håber jeg deres forældre fortæller dem, for det er ikke alle steder den 
slags arrangementer finder sted.

Ros til Ildsjælene

Det er værd at huske på at ovenpå julemaden, hvor der er kommet en del 
mere god mad indenbords end godt måske er.
Ja så er det bare i gang med at dyrke sport i EIF igen.

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

Teen Fitness er igen startet op med en flok unge piger, 
der er klar til at gi den max gas.

De træner Fitness, Hit Fit, Jumping og meget mere. Super 
skønt at se dem for fuld udblæsning.

Men her er der plads til flere, så kunne du tænke dig at 
være med i fælleskabet - så kik ind på vores Facebook 
side, og find ud af hvornår du kan få en prøvetime.

Teen Fitness

Vi har siden vi startede vores 
center haft en stor afdeling, og har 
længe ønsket os en Senior Fitness 
instruktør.

Det har vi nu fået i det Annemette 
Ellebæk som har været med fra 
starten, har taget senior fitness 
uddannelsen (Super dejligt). 

Senior Fitness

Der som vanligt fuld aktivitet i vores center med ca. 250 medlemmer.
Det er super flot, og det kan vi i stor grad takke vores dygtige instruktører 
for - men også jer medlemmer..

Når jeg hører folk der kommer fra Assens, Hårby, Glamsbjerg eller et helt 
andet sted, siger de alle at der er så hyggeligt ved jer.
Det skyldes bl.a. at vi alle er gode til at tage i mod nye, vi har 
humor og vi er meget sociale.

Træning

fitness@ebberup-if.dk
EIF Fitness

Jacob Medici

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

Nye biler - Brugte biler - Værksted

og støt EIF
Brug dit kort

Uni,- Rende,-

& minigraver udlejes.

Alt indenfor jord og beton, kloak
og murerarbejde udføres.

JuleBanko med flotte præmier
og Teen Fitness for fuld udblæsning

Den 26. november holdt EIF Fitness JuleBanko, med mange fine gevinster 
som vi havde købt samt flere flotte sponsorgaver.

Der kom desværre ikke så mange til Banko, men det er uden tvivl vores 
egen skyld, så her skal vi være bedre til at lave reklame.
Men det betød så, at mange gik hjem med en And, Ribbensteg 
en kasse øl eller noget helt andet.
En stor tak til vores sponsorer for i ville støtte op igen.

Nr. 90 & andre Fitness aktiviteter
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Fri Bike Shop
Spar Ebberup
Salon Petit

Finodan
Assens Skibsværft
Bryggeriet Vestfyen

Murermester Hans 
Pedersen

http://www.ebberup-if.dk
http://www.fynskebank.dk
mailto:fitness%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.autohuset-ebberup.dk
http://www.hp-murerfirma.dk
http://fitness.ebberup-if.dk


98Idrætsliv www.ebberup-if.dk

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

www.assensabcby.dk

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

2323 9022
Mangler vi dig?Assens ABC By

Indendørs aktiviteter for alle 60+
med gymnastik, badminton og bob

Vi har haft pæn fremgang af medlemmer i Senioridræt, men der er stadig 
plads til flere.
Tak til alle for første halvdel af sæsonen og så ses vi igen 
onsdag den 4. januar 2017 til badminton, gymnastik eller bob.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Pæn fremgang i Senior

senior@ebberup-if.dk
EIF Senior

Jytte Nielsen

S
en
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TAK til Fynske Bank
Efter at Idrætsliv er blevet flot i farver og andet papir, 
er det samtidig blevet noget tungere for omdelerne, så 
Fynske Bank har været så venlige, at sponsorere nogle af 
deres muleposer til at transportere bladene i.

Stort TAK til Fynske Bank.

”Distributationen”

http://www.ebberup-if.dk
http://www.msbrolaegning.dk
http://www.assensabcby.dk
mailto:senior%40ebberup-if.dk?subject=
http://senior.ebberup-if.dk
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Alle løsninger med tryk på
GRAFISK DESIGN · OFFSET-  & DIGITALTRYK

SKILTE & AUTODEKORATION

petanque@ebberup-if.dk
EIF Petanque

Kurt Clausen

Årligt medlemsmøde

Vi havde vores årlige medlemsmøde den 3. december.

Indstillingen til Generalforsamlingen til ny bestyrelse, 
blev som følger: Karina Havrum, Kurt Clausen, Poul 
Erik Pedersen, Jørgen P. Pedersen og Jørgen Bolvig som 
suppelanter Bent Hansen og Anni Jeppesen.

EIF Petanque til DGI finalestævne
& årets sidste aftenstævne

En flot 5. plads

EIF Petanque havde 2 hold med ved DGI’s finalestævne for 4 mands/
kvindehold. Ebberup 1 fik en flot 5. plads og Ebberup 2 en plads som nr. 7.
I alt deltog 38 hold i turneringen hen over sommeren, så 2 placeringer
mellem de sidst 8 hold syntes jeg var flot.

Ved EIF Petanque’s sidste aftenstævne den 26. september, deltog 14 hold 
og vinder blev Bent Pedersen og Edvin Hansen Kliken.
Anden pladsen gik til Valle og Jan Mulle Kliken og nr. 3 blev Ragnhild 
Hansen og Bent Rasmussen fra EIF Petanque.
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EIF Petanque’s sidste udendørs stævne i år, var vores Klubmesterskab den 
15. oktober. Klubmester blev Kirsten Razda, på anden pladsen kom Bent 
Hansen og på tredie pladsen Kurt Clausen.

Den 17. oktober startede vi indendørs Petanque i Ebberup Hallerne, og det 
går rigtig fint med en rigtig god tilslutning.

EIF Petanque Klubmester

http://www.ebberup-if.dk
http://www.deslers.dk
mailto:petanque%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.bryggeriet-vestfyen.dk
http://petanque.ebberup-if.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

Efteråret plejer at være tiden, hvor vores instruktører har muligheden for 
at komme på kursus og også i dette efterår har nogle af vores instruktører 
været på kursus.

Endvidere har vi i november afholdt en inspirationsdag i hal 2, 
hvor vi havde besøg af en instruktør fra DGI.

Her var temaet tøm redskabsrummet og modtagning. Så det var en dag 
med fokus dels på vores egne redskaber og hvordan, vi kan bruge dem 
samt fokus på springmodtagning.

En rigtig hyggelig og inspirerende dag.

Ny Inspiration

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

Temakurser, Berns spring camps
og et spændende forår i 2017

Stor tilslutning til gymnastik

I gymnastik afdelingen er vi i fuld gang på de 12 hold, vi har i denne 
sæson.
Vi har rigtig stor tilslutning på især puslinge, spring/rytme og spring 
holdene, men generelt er det bare rigtig positivt at se tilslutningen på både 
børne- og voksenhold, spring og rytmehold.

Det er næsten ikke til at forstå, at vi allerede er halvvejs igennem sæsonen 
og at det snart er tid til at holde juleafslutning på forskellig vis rundt 
omkring på holdene. 
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Berns

Vi når knap nok at komme i gang efter juleferien, før turen atter en gang 
går til Bernstorffsminde Efterskole den 8. januar 2017, hvor vores spring 
hold igen har mulighed for, at prøve deres fantastiske springfaciliteter af. 

http://www.ebberup-if.dk
http://www.kjaerskoekken.dk
http://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/assens
http://www.janselteknik.dk
http://gymnastik.ebberup-if.dk
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Mulighederne er mange og

Sportigan Assens

står altid klar til at hjælpe dig.

Du får 1 point til Club Sportigans pointshop, hver gang du køber for 10 kr.

Du støtter også EIF med 1 point, hver gang du køber for 10 kr.

Du får særlige medlemsrabatter, masser af VIP kampagner og fordele.

Du kan veksle Club Sportigan point til præmiebeviser i vores pointshop.

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

Du kan få SMS og modtage særligt fordelagtige tilbud.

Bliv medlem af Club Sportigan -  optjent point, få fordele og støt EIF

- for alle der elsker sport

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

Sæt X i kalenderen

Når vi kigger på 2017, så venter der flere spændende 
dage lige om hjørnet. 

Glædelig Jul og Godt Nytår fra Gymnastik Afdelingen.

• 10. marts afholder vi SlushIce Diskotek
• 25. marts deltager flere af vores hold i DGI opvisning  
 i Assens
• 1. april afholder vi vores Gymnastikopvisning

gymnastik@ebberup-if.dk
EIF Gymnastik

Helle Augustsen

I løbet af 2016 har vi 3 gange været på Bryggeriet for at tjene penge til 
Gymnastik afdelingen. Nogle af pengene er blevet brugt på at købe et 
motorik sæt til vores mindste gymnaster.
På billedet tester Puslinge/Fuld Gas River Stones og Hillstops delene.

Stor tak til jer, der har været med på Bryggeriet.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.sportigan.dk/
http://www.fribikeshop.dk/cykler-assens
mailto:gymnastik%40ebberup-if.dk?subject=
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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

fodbold@ebberup-if.dk
EIF Fodbold
Tina Holt

I har nogle fantastiske forældre der kommer med til 
kampe og træning.

Til alle er der bare at sige: 
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
 
Tak for det gamle år - og vi glæder os til det nye år 
sammen med jer.

De hold vi har i afdelingen pt., gør det godt og møder glade og forvent-
ningsfulde op til træning, hvor vi på alle hold får en god gang træning og 
har det godt med hinanden.

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

Vi støtter lokalsporten

Med hjælp fra naboer og bekendte har vi endnu en tid holdt modet oppe.

Desto mindre afdelingen er blevet, desto mere arbejde er der at tage hånd 
om, for ikke at miste hvad der er tilbage.

Vi vil gerne sige tak til alle de frivillige der hjælper til for, at få afviklet 
stævner og loppemarkeder.
Det er så flot at i kan træde til og hjælpe, trods det at I ikke på nuværende 
tidspunkt, har nogen tilknytning til Fodbold afdelingen ud over, at I er nogle 
fantastiske gode venner/naboer til os i bestyrelsen.

For hjælp til Loppemarked og Stævner
samt kampe og træninger

Tak til de frivillige

Fo
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I den sidste tid har det været svært for bestyrelsen, at mønstre mandskab  
til vores aktiviteter - SÅ KÆMPE TAK TIL JER FRIVILLIGE UDENFOR 
BESTYRELSEN.

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
mailto:fodbold%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.tandlaegerne-ostergade.dk
http://fodbold.ebberup-if.dk
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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 2015 optjente Ebberup Idrætsforening med sine 
supporteres hjælp 17.542,- 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

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

Tlf.: 2323 3318    www.royalflyt.dk

Privat & Erhverv

www.fl-rene.dk
4082 9240 | info@fl-rene.dk

Jule konkurrence
Deltag i konkurrencen og vind

middagen til Juleaften for 2-4 personer

Hver husstand kan deltage én gang i konkurrencen, med én besvarelse.
Vinderen udtrækkes den 22. december kl. 12.00.
Vinderen får direkte besked og of-
fentliggøres på il.ebberup-if.dk samt 
på Facebook.

Præmien overrækkes den
23. december, kl. 10.00
- hos Spar Ebberup.

Klip ud og aflevér denne kupon i den opsatte kasse i Spar Ebberup

Hvor mange “Bamsegaver” findes der
i denne udgave af Idrætsliv?

Svar : ___________________

Navn : ______________________________________________

Adresse : ______________________________________________

By : ___________________

Telefon : ___________________

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupif.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=12
http://www.bendtmadsen.dk
http://www.royalflyt.dk
http://www.fl-rene.dk/
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www.ebberupvognmandsforretning.dk

Vi kører også for dig

Tlf. 64 74 13 39

Har du lyst til at blive medlem af
Ebberup Borgerforening

kan du henvende dig til
Svend Erik Haugaard tlf. 2765 4631

Det koster kun 100 kr. pr. hoved.

Borgerforeningen står for flagallé, juletræ og bakker op
om skolen og hvad der ellers sker i vores lille by.

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

Den 25. november 2016 blev juletræet, på det grønne område ved
petanque banen, tændt.

Der var rigtig flot opbakning - 175 store og små mødte op til 
arrangementet.

Juletræ i Ebberup

Tak for støtten til juletræs arrangementet til

Vi håber, at træet kan få lov til at stå i hele december, hvor det skaber 
julehygge i Ebberup.

Ebberup Borgerforening

Sognepræst Rikke Graff læste en 
en julehistorie for børnene.
Vi gik rundt om juletræet og sang 
nogen af julens salmer.

I år var juletræet hentet hos Else 
og Peder Pedersen, Ravnekærvej.

Ebberup Vognmandsforretning 
sørgede for afhentning og 
opsætning af træet.

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

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

Ebberup Vognmandsforretning

Spar v/Malene i Ebberup

Sparekassen Fyn

Ebberup Hallernes Cafeteria

http://www.ebberup-if.dk
http://ebberupvognmandsforretning.dk/
http://www.sportogprofil.dk
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Rybergsvej 44 - 5631 Ebberup - Tlf.: 5135 9742

Erhverv & privat
Alt i tømrer & snedkerarbejde

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle i hele 
Ebberup - en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Håndbold foreningen afholdt JuleBazar den sidste weekend i november. En 
JuleBazar præget af god julestemning, flotte stande, glade stand holdere 
og en velforberedt bestyrelse, der stod klar til at tage imod de mange 
besøgende der skulle komme.

Men virkeligheden skulle hurtigt gå op for os, for det vi regnede med, gik 
ikke i opfyldelse. 130 gæster blev det til på hele weekenden. Langt fra hvad 
vi havde forventet.
Mange ting spurgte vi os selv om, hvad vi kunne have gjort anerledes, hvad 
havde vi gjort forkert, og hvad manglede vi. For lidt omtale og reklamering 
kunne måske være et af mangelpunkterne, men det var nok det eneste. 

Vi afsluttede JuleBazaren med god stemning, og tilsagn om fra flere, 
at de gerne ville komme igen næste år. Dette samt 
det beskedne overskud, JuleBazaren trods alt gav til 
afdelingen, har vi taget med os til evalueringsmødet.
Mon ikke det ender med at vi har lært en masse til næste 
år, og nok også slår dørene op til endnu en JuleBazar.
Så husk at komme og besøge os når det bliver juletid igen 
i 2017.

JuleBazar 2016

handbold@ebberup-if.dk
EIF Håndbold

Rebekka Skøtt

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

Foreningsbogholder
Udviklingsforløb
Regnskabsassistance
Undervisning

for foreninger & mindre virksomheder
Udvikling & Regnskabsassistance

1. halvdel af sæsonen er snart slut.  Det har været en sæson hvor der 
er sket mange ting i håndbold afdelingen. Vi lagde fra i sommers med 
adskillelige ungdomshold og 2 damehold.

Ret hurtigt så vi at vi desværre har mistet en del spillere hen over 
sommeren, og flere af vores hold måtte lægges sammen for at opnå 
tilstrækkelige med spillere på holdene.

Men vi klare os igennem, og både spillere og trænere er indforstået med at 
det kræver noget af alle mand for, at få holdene til at fungere. 

Vi slutter 1. halvdel af sæsonen af med sjov og festlig juleafslutning samlet 
for alle ungdomsholdene den 19. december i hallen.

Hold sammenlægninger, udskiftninger
& sjov og festlig juleafslutning

1. halvleg
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Bestyrelsesændringer

Sæsonen og har også budt på udskiftning i bestyrelsens medlemmer. 
Et bestyrelsesmedlem har valgt af fratræde sin post pga. manglende tid da 
hun fik nyt arbejde.

Formand Carina Blomstrøm valgte også i november måned at fratræde sin 
bestyrelsespost pga. nyt arbejde og manglende tid og overskud. 

Derfor er bestyrelsen nede på kun 3. medlemmer, som er Malene Medici, 
Michael Rose og Rebekka Skøtt, sidstnævnte overtog formandsposten 
efter Carina, og er nu den sidende formand frem til generalforsamlingen i 
februar.  

Der er mange nye ting der skal læres med sådan et nyt ansvar, men det er 
en spændende opgave og jeg ser frem til at lære en masse nye ting.

http://www.ebberup-if.dk
http://www.evts.dk
mailto:handbold%40ebberup-if.dk?subject=
http://cckonsulent.dk/
http://handbold.ebberup-if.dk
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6474 1816 - 2091 8816

Tom Larsen

Ebberup Blikkenslagerforretning

..med mere
Selvom vi er kommet ind i jule perioden, løber EIF Løb stadigvæk min. 3 
dage om ugen, på de samme distancer vi plejer.
Trænerne har fået en velfortjent vinter pause og er klar igen tirsdag den 7. 
marts kl. 18.30 til at guide og lægge en passende fart for gruppen.

Vi løber stadigvæk selvom det er jul
og vores trænere har vinter pause

Vinterløb & Juleafslutning

Lø
b

Tirsdag 18.30 Torsdag 18.00 Søndag 10.00

Vinter løbetider

Juleafslutning

EIF Løb holdt juleafslutning tirsdag den 29. november 
med en god gang fællestræning og afsluttende med 
flæskesteg med tilbehør, i Ebberup Hallernes Cafeteria.

Fastelavn 2017

Vi er igang med at planlægge Fastelavns fest for 2017, 
men mangler at få de sidste ting på plads.
Når vi har fået fastlagt bl.a. datoen, vil vi skrive dette på 
Facebook, Idrætsliv, InfoTV og hjemmesiden. lob@ebberup-if.dk

EIF Løb
Majbritt Joan Pedersen

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

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

http://www.ebberup-if.dk
http://lob.ebberup-if.dk
mailto:lob%40ebberup-if.dk?subject=
http://www.gcauto.dk
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Ebberup Idrætsforening

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

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

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

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

Suppleant : Uffe Pedersen 2237 9007 uffe30@live.dk

EIF Fodbold

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

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

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

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
Formand : Jytte Nielsen 2496 9511 senior@ebberup-if.dk

EIF Støtteforening
Formand : Ole Andersen 2538 7825 eif.forening@gmail.com
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Tlf.: 21 30 80 27 | info@bodrive.dk

v/ Bo G. Jørgensen
Bodrive Køreskole

salonpetitebberup@gmail.com

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

åbent efter aftale

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Åbningstider

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)

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

Byfest

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

http://www.ebberup-if.dk
mailto:uffe30%40live.dk?subject=
http://www.bodrive.dk
http://www.salonpetitebberup.dk
http://www.spar.dk
http://www.ebberup-if.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

29. januar 2017

Idrætsliv
udkommer næste gang

11. februar 2017

Læs mere på www.ebberuphallerne.dk

Ring 2374 2878 eller mad@ebberuphallerne.dk 

55,00 kr
Børn

35,00 krMandag - torsdag

Dagens ret

fra
350 kr

pr. kuvert

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

Ebberup Hallerne
Hold din fest i

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

