Sæsonen er begyndt!
Maj 2006
26. årg. nr. 2

FREM

Vi modtager selskaber fra 12 til 80 personer.
Ved festpyntede borde med lys og blomster.
Duge og servietter vælger i selv farverne på.
Vi tilbyder:
Udvidet morgenbord “brunch” pr. person kr. 82,00
Kolde borde fra kr. 98,00 til kr. 168,00 pr. person.
3 retters middage fra kr. 128,00 pr. person.
Kig ind og få en uforbindende snak, om jeres næste fest.
Vi har billeder af selskabborde og de forskellige retter.
Kort sagt vil i selv være gæst, så lad os overtage ansvaret i alle detaljer.

Gl. Færgevej 38, Alnor, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 12 68

www.alnorkro.dk

Benzin, benzin
og atter
billig benzin
Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen
ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,
kontanter eller et OK Benzinkort.
Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller
kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk
Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.

Gråsten
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FREM-EGERNSUND
NR. 2-MAJ 2006-26. ÅRG.
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsen
Badminton
Gymnastik
Fodbold
Klublokale
1. Suppleant
2. suppleant
Revisor
Revisor
BADMINTON
Formand
Bestyrelsen

Thorkild Kristiansen
Teddy Petersen
Lars Andresen
Birgit Aupke
Poul Brock Larsen
Birgitte Nielsen
Mads Johannsen
Finn Dreyer
Søren B. Petersen
Hans Henrik Mau
Ib Funder-Nielsen

74449979
74442343
74485201
74442290
74440332
74449112
74440876
74440811
74441262

frem@egernsund.dk
mail@teddys-salon.dk
lapicj@stofanet.dk
frembladet@egernsund.dk
badminton@egernsund.dk
birgitteholm@nielsen.mail.dk
fodbold@egernsund.dk

Poul Brock Larsen
Rita Latter
Ann Heuschkel
Tove Petersen
Per Andersen
Sanne Christensen

74440332
74440616
74440921
20661628
74440460
74440141

badminton@egernsund.dk
latterr@ofir.dk
bjerget-3-ann@mail-kle.dk
tusnelde@gmail.com

FODBOLD
Formand + seniorform.
næstform. + sekr.
ungdomsformand
Materiale/loppemark.
Sponsorafd.
Public relation
Supp.+ forældrerepr.

Mads Horst Johannsen
Uwe Schmidt
Asmus Carstens
Hans Jørgen Nissen
Peter Sørensen
Tommy Clausen
Brian Straaberg

74449112
74440233
74442225
41315340
74442010
74441974
40736107

fodbold@egernsund.dk
uwe@post9.tele.dk
asmusfrem@stofanet.dk
psr@familie.tele.dk
tommy@egernsund.dk
fam.straaberg@get2net.dk

KLUBBLAD
Ansvarsh. redaktør
Tryk

Birgit Aupke
Ihle Grafisk Produktion

74442290

frembladet@egernsund.dk

Egernsund hallen

phems@worldonline.dk

74440017

Find os på www.egernsund.dk · Kontakt FREM på frem@egernsund.dk

NB: Kom med masser af stof, gerne med billeder, til
næste nummer af ”FREM” bladet.
Deadline for stof til næste nummer:
9. juli 2006
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Aut. kloakmester
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62
Vi udfører:
· Kloak TV
·Jord & Beton

· Kloakering
· Belægning
· Snerydning

Se også hjemmesiden: www.soerenhansen.dk

C.J. skibs- &
bådebyggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON
HAVNEVEJ 15
6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Transport
v/Horst Lorentzen
Skovgade 10 • Egernsund

Gråsten Boghandel
Ulsnæscenteret Gråsten
Telefon 74 65 44 22

Tlf. 74 44 23 10
Bil 40 14 80 97
Fax 20 68 23 11
BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

NYBYGNING
REPARATION

Planetvej 4 · 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15 · Fax 73 65 15 16
Biltlf. 21 41 57 60
E-mail: bcsnedker@christensen.mail.dk

Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57
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Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17

Formanden

Opfordring: "Egernsundere sæt Egernsund på landkortet!"
I rigtig mange af Ny Sønderborg Kommunes landsbyer og mindre bysamfund enten
er der eller er der ved at blive etableret
lokalråd eller landsbylaug, hvis formål er at
sikre, at de pågældende landsbyer og mindre bysamfund ikke bliver glemt i den ny
kommune.

der i lokalsamfundet, som deres medlemmer. Deres fornemste opgave vil være at
varetage lokalsamfundets interesser og over
for politikerne komme med forslag til
lokalsamfundets udvikling. De skal så at
sige sørge for, at "Egernsund sættes på
landkortet".

Som vi tidligere har drøftet det Egernsunds
kulturelle foreninger imellem har vi et lignende behov i Egernsund. Ved at etablere et
landsbylaug, der kommer til at agere som
officiel dialogpartner med og/eller officiel
talerør over for byrådet i den nye storkommune, får vi i endnu højere grad end vi tidligere har haft, mulighed for at fremme
udviklingen i vores område. Lad os derfor –
helst med Egern-sund Borgerforening som
igangsætter, da initiativet til at etablere et
landsbylaug naturligt hører hjem-me her –
snarest mulig se at få etableret et sådant
landsbylaug.

I Egernsund kan man sige, at vi med nedsættelse af arbejdsgruppen, der skal komme
med forslag til, hvordan Egernsunds nu
nedlagte brugsforening skal ombygges til
"medborgerhus", indirekte har et eksempel
på, hvilke opgaver bestyrelsen i et kommende "Egernsund Landsbylaug" kommer til at
arbejde med. På opfordring af og i samarbejde med Broager Kommune og Boligforeningen skal den pågældende arbejdsgruppe
på vegne af Egernsunds borgere fremkomme med forslag til, hvilke aktiviteter medborgerhuset skal huse, og hvorledes medborgerhuset skal indrettes. Det bliver
spændende at se, hvilket resultat den pågældende arbejdsgruppe når frem til.

Det vides med bestemthed, at Sammenlægningsudvalget (Byrådet) for Ny Sønderborg
Kommune i løbet af få uger eller måneder
vil fremkomme med forslag til regelsæt, der
vil kunne benyttes i forbindelse med etablering af landsbylaugene. Idéen er imidlertid,
at initiativet og ønsket om etablering af et
landsbylaug skal komme "nedefra" dvs. fra
ildsjælene i lokalsamfundene og frem til
politikerne. Landsbylaugene, der principielt
skal være upolitiske, vil givetvis få alle borgere, foreninger, forretninger og virksomhe-

Brodersens TAXI
Egernsund - kører for Dem

Tlf. 74 44 27 96
Døgnvagt
Ny 22 og 46 pers. turistbus
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REPARATION & SALG
AF RADIO,TV OG PARABOL

Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Kontakt din lokale fagmand
· Eget værksted
· Antennearbejde udføres
· Udlejning og salg
af musikanlæg

Broager Apotek
Allégade 5 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

TRÆKREGULATOR
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23
6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

KNALDHAMRENDE GOD BUFFET / PRIS
Dampet kold laks: anrettes på fad, garneres med hummerdressing og
pyntes med rejer, caviar og citron samt hjemmebagt flutes.

Stegbuffet: med 3 slags kød specialkrydret skinke helsteges som vildsvin, orangemarineret kalkunbryst og helstegt oksefilet med bordelaisesauce samt flødeporrekartofler.
Salatbar: med 6 slags tilbehør, 2 slags dressing og flutes.

9950
00
PR. KUVERT KUN KR. 15

PRIS FOR DET HELE KR.

Dessertbuffet: Ostelagkage med syltede kirsebær eller æbletærte
med creme fraice
Vi leverer over alt uden beregning blot de leverer
emballagen tilbage til os.
Ring nu på tlf. 74 65 92 06 først til mølle, først
malet sådan!

Kolding tlf. 75 52 65 52 - Haderslev/Vojens tlf. 74 52 80 52.
Vi leverer over alt til forsamlingshuse, festlokaler, kroer,
haller og hjemme hos dig.
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Kværsgade 9-11
6300 Gråsten
Fax 74 65 95 59
www.kvaers-kro.dk

Oven på de seneste par års mange forretningslukninger i Egernsund blev det i slutningen af 2005 mellem Egernsunds kulturelle foreninger besluttet at iværksætte en
"oprustningskampagne for Egernsund".
Kampagnen, der er sponsoreret af De Forenede Teglværker A/S, tager sit udgangspunkt i vores teglværker. Uden sidestykke
er Egernsund nemlig Danmarks teglværksby nummer 1. Derfor har vi i FREMs bestyrelse fået produceret en bilstreamer til
bagruden i alle Egernsunderes biler.
Bilstreamerne, der med et billede af Egernsundbroen bærer teksten "Egernsund – Danmarks teglværksby" er gratis og vil i den

ANDELSSELSKABET

kommende tid blive udleveret til alle bilejere i Egernsund.
I FREMs bestyrelse vurderer vi, at det vil
det være en stor sejr for Egernsund som
bysamfund, hvis vi ved udgangen af april
måned 2006 kan konstatere, at samtlige
Egernsunder-ejede biler kører med den
udleverede streamer i bagruden.
På bestyrelsens vegne
Thorkild Kristiansen

EGERNSUND VANDVÆRK

Var du forhindret til vores generalforsamling?
Var du forhindret til vores generalforsamling har du mulighed
for at se bestyrelsens beretning, regnskab, takstblad m.v. på
vores hjemmeside
www.egernsundvand.dk
Taksterne (excl. moms) for 2006 blev fastsat til:
Fast måleafgift
(uændret)
kr. 475,00
Vandforbrug pr. m3
(uændret)
kr. 3,25
3
Statsafgift pr. m
(uændret)
kr. 5,00
Alle gebyrer m.v. fortsætter ligeledes uændret som hidtil.

Tøjeksperten
Jønne

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 30 31

JØNNE’s MOTTO
- at butikken altid er fyldt med
mange kvalitets varer
- at der er humør, varme, charme
og god atmosfære for kunder og
personale.
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Bygma

Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester
Mejerivej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

Gråsten Trælasthandel
Ulsnæsvej 20-22 . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 11 . Fax 74 65 10 40

Æ Træfpunkt
v/Arno Bentzen
Egernsund · Tlf. 74 44 02 98
Åbent alle dage fra 12.00 - 21.00
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Ramsherred 3 - 6310 Broager - Tlf. 74 44 12 86

FREMs aften på Egernsund Skole
Igennem mange år har der været tradition
for, at FREM stod for vinterens sidste Åben
Skole arran-gement på Egernsund Skole.
Dette gjorde vi også i år, idet vi havde fået
ægteparret Nanna Sloth Møller og Steen
Kieler til at fortælle om Egernsunds kommende byggeprojekt "Teglværksbyen" på
den gamle Grønlandsgrund ud mod Noret i
den nordlige udkant af Egernsund.
Det blev en utrolig spændende aften med et
deltagerantal, der var lige ved at sprænge
rammerne for, hvad Åben Skole arrangementerne kan klare. Alene det, at Egernsund
ved byggeprojektets afslutning om 5-10 år
må forventes at have udbygget sit indbyggerantal med ikke mindre end 800-1100 nye
borgere, fortæller med al tydelighed, hvilken betydning det nye byggeri vil få for
vores by. Hvad vil byggeriet ikke komme til
at betyde for vores skole og for vores kulturog foreningsliv. Givetvis vil vi lokalt få brug
for en væsentlig udbygning af vores sportsog forsamlingsfaciliteter. Hvordan får vi i
samme forbindelse bygget den bydel, der
ligger nor for Brovej og den bydel, der ligger syd for Brovej yderligere sammen?

Spørgsmålene var mange, diskussionen var
livlig og svarene indtil videre gode om end
meget få.
Efter det spændende foredrag takkede
FREMs formand de netop afgåede medlemmer af FREMs bestyrelse, Tove Hansen og
Henning "Møsse" Jürgensen for mange års
indsats for Egernssund by i almindelighed
og for FREM i særdeleshed. Såvel Tove som
Møsse har på hver deres måde gennem
mange år gjort et enormt stort arbejde for
FREM og at dømme efter forsamlingens
klapsalver og hurra-råb, var der da heller
ingen tvivl om, at forsamlingen til fulde
kunne tilslutte sig FREMs bestyrelses
beslutning om, at hylde de to "ægte Egernsundere" med blomster, en pengegave og et
evigtvarende æresmedlemsskab. Endnu
engang tillykke Tove og Møsse.
Alt i alt blev det en rigtig god aften. Stemningen var god og snakken gik livligt. Det
var, som det skal være, når Egernsundere
mødes.
På bestyrelsens vegne
Thorkild Kristiansen

Bidrag fra Sportens venner
Som det sikkert er de fleste bekendt har
"Sportens Venner" næsten hver søndag
aften året rundt lottospil i Broagerhallen til
fordel for en lang række sportsforeninger i
vores lokalområde. Ved den årlige generalforsamling blev vi i FREM Egernsund tildelt et bidrag på 9000 kr., som andel af
Sportens Venners overskud i regnskabsåret
2005.
Med disse linier vil vi gerne sige Sportens
Venners bestyrelse tak for bidraget, ligesom

vi gerne vil takke Sportens Venners mange
medhjælpere for den store indsats, de indirekte har gjort for sporten i Egernsund i
almindelighed og dermed vores børne- og
ungdomsarbejde i særdeleshed.
Tak for den fortsatte støtte!
På bestyrelsens vegne
Thorkild Kristiansen
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www.estate-maeglerne.dk

MALING
køber man med fordel hos:

Andre har valgt
at være de største

..

Flugger farver
Malermester
Orla Blaske Nielsen
Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten
Telefon 74 65 02 42

IHLE

Vi har valgt
at være de
bedste...

grafisk produktion
Storegade 23, Broager

Tlf. 74 44 11 00

Kjeld Faaborg
Sundsnæs 19, Ulsnæscentret
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 09 33
6300@estate-maeglerne.dk

Broager
Storegade 7
74 44 16 98

Sønderborg
Møllebakken 7
74 42 65 75

HALLENS
CAFETERIA
v/Karin & Niels
Åben hverdag 18.30 - 23.00

Tlf. 74 44 00 17
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Håndbold
Tak for sæsonen 2005/06
HK 71 kan se tilbage på mange gode oplevelser.
Der har som sædvanligt været stor tilslutning fra de yngste. Træner Annegrete Petersen og helt op til 20 micropiger har om onsdagen kastet sig over træningen. Pigerne har
været flittige og dygtige. Vi håber, at de
også har interesse for håndbolden i fremtiden. Forældrene skal have tak for deres
opbakning.
Klubbens minipigehold under ledelse af
træner Louise Lund har været flittige til
træning og er blevet meget dygtige i løbet af
sæsonen. Desværre har de haft nogle svære
kampe og sluttede i den nederste del af
deres pulje. Hvis de fortsat holder fast i
lysten og engagementet byder næste sæson
helt sikkert på mange flere sejre. Også her
en stor tak til forældrene for deres opbakning.
Juniordamerne spillede sig til en flot 2.
plads i deres pulje. De er en flok talentfulde
piger og har vist flot håndbold. En gang
imellem dog først efter, at trænerne Dorte
Flodgaard og Malene Brodersen har måttet
hæve stemmen lidt. Vi håber, at pigerne holder sammen også til næste sæson som Ynglingedame-spillere.
Vi ser frem til kommende sæson med forhåbentlig endnu større tilgang på børne- og
ungdomssiden
Dameholdet endte på en fin 4. plads i serie
2. Sæsonen var fyldt med både flot håndbold og store sejre, men dog også mindre
gode kampe. Trænerne Maria Asmussen og
Henrik Thomsen har sammen sørget for sty-

ring og støtte til træning og i kampene. Det
var i denne sæson desværre ikke muligt at
stille med to damehold, det håber vi det bliver i næste sæson.
Klubbens herrehold med Niels Jørgensen
og Svend Aage Erichsen som trænere har
budt på seværdig håndbold og intensitet.
Nogle gange har det været svært at forstå, at
holdet ”kun” spiller i serie 3. Desværre har
herrerne ikke altid levet op til deres kunnen.
Men trods alt sluttede de på en 6. plads. Vi
glæder os til, at holdet igen til næste sæson
vil byde på flere intense kampe.
Desværre har vi i denne sæson ikke haft
hverken Ynglingedame- eller Old girls-hold
pga. for få spillere. Nogle af old girls-spillerne har dog holdt formen ved lige ved at
spille andetsteds. Vi ser frem til, at de vender tilbage, så vi næste kan mønstre både et
Old girls- og Ynglingedamehold.
Alle trænere skal have en stor tak for deres
indsats. Vi håber at se mange af dem igen
til næste sæson. Også en stor tak til alle
sponsorer. Vi er glade for deres støtte.
Selvom sæsonen nu er slut, går klubben
ikke helt på sommerferie. HK 71 er med i
Egernsund Byfest 2006. Vi glæder os til
byde på ballebold, hastighedsmåling af skud
og meget mere
På forhåbentlig gensyn til byfesten og til en
ny sæson i august.
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Håndbold
Friske piger over 28 år
Har du lyst til hyggeligt samvær, sjov og lidt
motion med en god gang håndbold? Så er
old girls håndbold noget for dig.
Både træning og kampe foregå på hverdage.

Vi starter op igen efter sommerferien.
Træningsstart og -tider oplyses senere. Kom
fra nær og fjern - alle er velkomne.
For mere information, spørgsmål m.m.
kontakt Majbrit Clausen, 74 44 22 98/
23 64 17 74

BORGERFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Selv med en massiv annoncering og opfordring til både medlemmer og ikke medlemmer
om at møde op og give deres mening til kende, så kom der "kun" skuffende 10 medlemmer
– tak til dem.
Hvad skete der så – jo Bent Gundesen blev valgt til dirigent og styrede os sikkert igennem
dagsordenen, der indeholdt de punkter, der jfr. Vedtægterne skal være.
Anette aflagde årets beretning – gav ikke anledning til den store spørgelyst – godkendt.
Ib oplæste regnskabet – heller ingen spørgsmål – godkendt.
Indkomne forslag var der ingen af,
Formand – Anette Christiansen og kasserer – Ib Funder var på valg.
Inden generalforsamlingen havde vi jo klart meldt ud, at vi ønskede og meget gerne så nye
og yngre kræfter i bestyrelsen.
Ib blev genvalgt til kassererjobbet – ingen modkandidat.
Jonny Meilby Petersen blev foreslået som emne til nyt bestyrelsesmedlem, og da bestyrelsen med Anette i spidsen inden generalforsamlingen gik ind for en foryngelse af bestyrelsen, undlod Anette af samme årsag at genopstille. Resultatet blev at Jonny blev valgt uden
afstemning.
Kontingentet forblev uændret kr. 50,--.
Under eventuelt gik snakken om lidt af hvert – bl.a. var der kritik af den måde opgaverne til
foreningerne i forbindelse med afholdelse af Sct. Hans foregik.
Bent Gundesen afsluttede og takkede for god ro og orden.
Efterfølgende har vi så afholdt 2 bestyrelsesmøder og bestyrelsen har fået følgende sammensætning:
Formand – Tove Hagenau – Hagenau@privat.dk
Næstformand – Jonny Meilby Petersen – JEMP@privat.dk
Kasserer – Ib Funder – Ib@egernsund.dk
Sekretær – Erna Qvist – Erna.zink@lite.dk
Bestyrelsesmedlem – Verner Sørensen.
Hvis nogen skulle have noget, der kunne interessere Borgerforeningen, så kontakt et bestyrelsesmedlem.
Ib Funder
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Byfest 2006

Scenen er din!
I K A T E G O R I E N:

Junior Sang
Til Egernsunds Byfest 2006
Showet foregår i det store telt lørdag 20. maj kl. 14.00
Det bliver sjovt, fornøjeligt og hyggeligt, kræver dog at nogen
melder sig.
Så tag frem jeres mod og kom og vær med.
Alle deltagere er vindere og får en sodavand,
der er præmie til Nr. 1 og 2
i aldersgrupperne
A: fra?- op til 8 år
B: fra 9 år – op til ?
Tilmelding skal ske til:
Anette Clausen, 74 44 07 84, el. 26 73 07 84

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
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Rock under teltdugen
Big airbags - Orange delight- Sixpack Bluesband
I teltet ved Egernsund Byfest
Fredag den 19. Maj Kl 19:00
Kl. 19:00 - 20:30 Big Airbags
Kl. 20:45 - 22:15 Orange Delight
Kl. 22:15 Præmie overrækkelse Ringridning
Kl. 22:30 - 00:00 Rockco
00:15 - 00:45
01:45 Sixpack Bluesband
Kl. 22:15
Konferencier Benno Höck
Fri Entre.
Mød op til en musikalsk aften i teltet, og hør de lokale bands
fyre op under teltdugen.
Baren er åben fra Kl. 19:00
Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år
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Byfest 2006
BALLEBOLD-TURNERING
LØRDAG D. 20. MAJ KL. 14.00
NU HAR DU MULIGHED FOR AT SKRIVE DIG IND I HISTORIEN!!!
EGERNSUND BYFEST INTRODUCERER DEN NYE SPORT FOR ALLE.
BALLEBOLD ER EN FANTASTISK MORSOM OG YDERST ENKEL
HOLD-SPORT. EN BALLEBOLDKAMP VARER I ALT 8 MIN.
DET ENESTE DU SKAL GØRE ER :
TILMELD ET HOLD PÅ MIN. 5 OG MAX. 7 PERSONER
(BENYT VENLIGST TILMELDINGSKUPON NEDERST PÅ DENNE SIDE)

MØD OP KL. 14.00 PÅ SPORTSPLADSEN
ALLE DELTAGERE MEDBRINGER FØLGENDE:
LØBESKO, TØJ DU KAN BEVÆGE DIG I, GODT HUMØR.
RESTEN AF UDSTYRET UDLEVERES VED KAMPSTART.
VI GLÆDER OS ALLEREDE!!
M.V.H.
HK 71 EGERNSUND
HAR DU SPØRGSMÅL? RING TIL TANJA PÅ 74440657

✄

AFLEVERES HOS TEDDYS SALON SENEST
D. 13.05.2006
Holdets navn:
Kontaktperson:
Telefon:

GRÅSTEN SALATER
Tlf. 74 65 13 30
6300 Gråsten

Broager · Tlf. 73 44 15 00
15

Broager Hudpleje
Face & Bodycare 4 you
Lørdag d. 20. maj 2006 kl. 11 - 13
Lægger makeup på små og store prinsesser.
Kom som du er og Merete vil hjælpe dig med at
lægge en fin makeup

KØRETØJSRINGRIDNING FOR VOKSNE
FREDAG D. 19. MAJ KL. 18.30
NU ER DET IKKE LÆNGERE KUN CYKLEN
DER KAN LUFTES VED BYFESTENS RINGRIDNING.
I ÅR KAN ALLE FORMER FOR KØRETØJER BRUGES
KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER!!
DOG ER DET EN FORDEL, AT KØRETØJET KAN PASSERE GALGEN!!
( MÅL: 1,5 M. bredde x 2 M. højde)
EKSEMPELVIS: TRILLEBØR, GO-KART, TRÆKVOGN, BABYJOGGER,
CYKEL, HAVETRAKTOR, BARNEVOGN……..
OPTOGET STARTER FRA HAVNEPLADSEN KL. 18.30
TILMELDINGSGEBYR: KR. 100,00 PR. HOLD (MAX. 5 PERS.)
BENYT TILMELDINGSKUPONEN. GEBYR BETALES VED TILMELDING.

✄

DER VIL IGEN I ÅR VÆRE PRÆMIER TIL DE BEDST
UDKLÆDTE

AFLEVERES HOS TEDDYS SALON SENEST D. 13.05.2006
Holdets navn:
Kontaktperson:
Telefon:
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Egernsund Byfest

BØRNEKRÆMMERMARKED
Lørdag d. 20. maj fra kl. 9.30
(I DET STORE TELT PÅ FESTPLADSEN)

Stort Børnekræmmermarked for alle børn og unge i Broager
Kommune. Her har I mulighed for at lege handelsmand for
en dag. I kan sælge jeres legetøj, ting og sager.
I skal tilmelde jer ved at ringe eller kigge forbi:
Egernsund Skolefritidsordning (SFO)
Skovgade 13
6320 Egernsund
Tlf.: 73 44 16 00
Tilmeldingsfrist: Onsdag 17. maj 2006

ARLA Familiedag
Efter store anstrengelser fra klubben er det i år lykkedes at få ARLA
familiarrangementet trukket til byfesten. Denne familiedag giver både børn
og deres forældre mulighed for at opleve en uforglemmelig dag ude på fodboldbanen med masser af spændende aktiviteter, der er planlagt af DBUinstruktører.
Alle piger og drenge fra 0. - 4. klasse kan deltage og have det rigtig sjovt.
Så kom og være med søndag d. 21. maj, kl. 13.30 – 15.30
Tilmelding til Asmus 74 44 22 25
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Egernsund Byfest 2006
”Vi hygger os!”
Så er vi igen klar til Sønderjyllands sjoveste og hyggeligste

OKSEFEST

lørdag den 20. maj kl. 19.00
Menuen i år er:
Helstegt Oksefilét
Helsteg Nakkefilét a´la Mexico
Kartoffelsalat, blandet salat, flúte, m.m.
Prisen pr. kuvert er 100,- inkl. Én øl eller vand
DJ ”Allan ”er igen i år klar til at sætte skub i alle sammen
Billetter kan købes hos: Teddy’s Salon
Sundgade 61
74442343 / 29808703

Petanque – single – double – trible
Ældresagen afholder en rødvinsturnering i Petanque
Lørdag d. 20. maj 2006 kl. 14:00 – 16:00 i forbindelse med Egernsund Byfest.
Tilmelding af hold på nedenstående slip til: Bent Gundesen, Sundgade 32, st.,
Eller på telefon til Helle Holmboe Andersen, 74440460, senest d. 14. maj 2006
Vi tilmelder hermed ____ personer til Ældresagens petanque turnering.
Ansvarlig for tilmeldingen er:
Navn:_______________________________
Adresse: ____________________________ Telefon: _____________
Deltagerliste:
______________________________________________________
______________________________________________________
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Program for byfesten 2006
Torsdag 19/5

Lørdag 20/5

Find det aktuelle program på
www.egernsundbyfest.dk

09:30

Alle dage:
Tombola
Gættekonkurrence
Øl/vand samt kaffe kan købes,
desuden salg af ringriderpølser
på festpladsen

10:00
11:00

14:00

Torsdag 18/5
18:30

Byfesten starter
Festpladsen og baren åbner
Præmieskatturnering i FREMs-

Festpladsen og baren åbner
Børnekræmmermarked
Egernsund Rundt (løb-/gå/cykel-tur)
Kræmmermarked
Ponyridning
Brandværn-sjøv
Make-up for unge piger
Tennis-Boldkanonen
Petanque-turnering
Fartmåler for boldkast/-skydning
Ballebold-turnering
Ballonskydning
Scenen er din
Bodybowling
Fodboldkamp serie 4: FREM
Egernsund – Ulkebøl
OKSEFEST med mad og
musik
Festpladsen lukker

klublokale
19:00
Lottospil i gymnastiksalen
Fodboldkamp oldboys: FREM
Egernsund – Gråsten
24:00
Festpladsen lukker

15:00
15:30

Fredag 19/5

02:00

14:00
18:00

Søndag 21/5

18:30
19:00

20:00
22:15
02:00

Festpladsen åbner
Fodboldkamp lilleputter:
FREM Egernsund – Lundtoft
Baren åbner
Køretøjsringridning
Harley-optog
Brandbil-optog
Rock under teltdugen
Netparty for unge i FREMs
klublokale
Præmieoverrækkelse Køretøjsringridning
Rock under teltdugen og festpladsen lukker

19:00

11:00

13:30
14:00
18:00

Festpladsen og baren åbner
Ponyridning
Kræmmermarked
Børneaktiviteter med masser af
præmier
Arla Fodboldturnering
(0.-4.klasse)
Veteranbiler
Brandværn-sjøv
Festpladsen lukker
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NETPARTY
NetParty for unge, fredag 19.5. kl. 20:00
Tag din PC/Laptop med i klublokalet fredag aften
– Vi sørger for netværk og strøm.
Er du interesseret så send en SMS til 21256014
– så hører du nærmere….
Hilsen Bjarne

Bodybowling
Lørdag d. 20. maj mellem 15 og 17 på festpladsen
Bodybowling er en disciplin for alle.
I den ene ende af en glat presenning, sætter vi nogle kegler. I den
anden ende står du. Du skal så tage tilløb og kaste din krop og lade
den glide hen ad presenningen og vælte så mange kegler som muligt.
Kom og prøv!

Præmieskatturnering
i Frems klublokaler på den gamle skole
Egernsund byfest afholder igen i år præmieskat-turnering.

Torsdag d. 18/5 kl. 18.30
Tilmeldingsgebyr pr. person: 100,- inkl. 2 stk Smørrebrød og kaffe/te

1. præmiepuljen er på 1000,- kroner. Præmier til 2. – 6. plads
Øl/vand, kaffe/te og ringriderpølser kan købes
Erfaring med Skat er en selvfølge.
Tilmelding kan ske til:
Gert Sørensen på telefon: 74650171
Teddy Petersen på telefon: 74442343,
20

senest d. 14/5

Egernsunds hårdeste skud
Hvem kan få mest fart på en håndbold?
Lørdag afholder HK 71 de første officielle Egernsundmesterskaber på festpladsen fra kl. 12.00 til kl. 17.45.
Der dystes i 5 aldersgrupper med præmie til bedste pige og dreng i hver
aldersgruppe.
Præmieoverrækkelse kl. 17.50
DET ER GRATIS – SÅ KOM OG FYR KANONEN AF

Nå, du løber ikke?
Løb er blevet meget populært i Egernsund i de sidste år. Det er næsten som om
man skal undskylde sig for ikke at være begyndt med at løbe endnu. Men nu kan
du vise at du også har styr på tingene og sundheden. Udforder din makker eller
aftal en hyggetur med din nabo. Ved Egernsund Byfest kan du hygge dig med en
tur igennem Egernsund ved Egernsund Rundt 2006. Om du er mere til en rask gåtur inklusive hyggesnak eller om du vil prøve dine evner ved et (moderat) løbetempo bestemmer du selv. Som noget nyt kan du også prøve dine kræfter ved en cykeltur. Når du deltager har du allerede vundet. Der er flere ruter mellem 2 og 8km.
Den korte rute er velegnet til en løbetur med mindre børn.
Det kommer ikke an på at vinde (som sagt du har jo allerede vundet ved bare at
være kommet igang).
Starten er lørdag den 20. maj kl. 10 fra 'Egernsund Stadion' ved den gamle skole,
deltagelsen er gratis.
Tilmelding til Egernsund Rundt 2006 (Deltagelsen er gratis).
For-/Efternavn:
Årgang:
[ ] 2km-gå
[ ] 2km-løb
[ ] 4km-cykel

________________________________________
________________________________________
[ ] 5km-gå
[ ] 5km-løb
[ ] 7km-løb
[ ] 8km-cykel
.

(Forhåndstilmelding er ønsket senest fredag den 19.maj ved Andreas Aupke, Svinget 24, via epost aa@egernsundbyfest.dk eller på telefon 74442290. Tilmeldingen
på dagen er dog også muligt.)
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Vognmandsforretning

Maskinfabrik ApS

Drejning • fræsning •
plan- profil og centerlessslibning
Værktøjsfremstilling

Chr. Lorentzens eftf.
v/Kurt Lorenzen

Havnevej 46 · Egernsund

Tlf. 74 44 21 81 • fax 74 44 21 99

Tlf. 74 44 06 57 • Bil 30 74 55 95

taverna

Aphrodite

græske specialiteter

• ALLE RETTER KAN BESTILLES UD AF HUSET
• HAR FESTLOKALE TIL 50 PERSONER

Netbank konto-kik
– tjek din konto, og
send gratis sms´er.
.

Marinavej 1 · Egernsund
tlf. 74 44 09 10

Filialens adresse,
by, telefonnummer
Storegade
6,postnummer
Broager,og tlf.
74 44 12 18

EGERNSUND
Havnevej 3
Egernsund

74 44 27 54

EME
MASKINFABRIK

EGERNSUND

vvs

v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17
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Hydraulik
Montage
Smedje
CNC drejning
CNC fræsning

Byfest 2006

BØRNE- SJOV
FOR ALLE SMÅ OG STORE BØRNE
MED MASSER AF FINE PRÆMIER
SØNDAG KL 11.00

TEST DIT TALENT SOM
TENNIS-SPILLER
Kom og besøg os til byfesten
Egernsund Tennisklub er på pladsen

Lørdag d. 20. maj kl. 14.00
Tør du tage kampen op mod vores boldmaskine
og bevise hvor hurtig du er på fusserne??
Fang mindst 10 bolde ud af 15 mulige
og vind en fin præmie fra Egernsund Tennisklub.
Mojn, vi ses til byfesten
EGERNSUND TENNISKLUB
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Gågaden Sønderborg · Tlf. 74 42 41 10
Nygade 12, Gråsten · Tlf. 74 65 21 21

Teddy’s Salon
Sundgade 61
Egernsund

74 44 23 43

Auto-reparationer - Service - Opretning

Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99

erede
te autoris
Det enes rksted indenvæ
S.K.A.D. der kan udstede
,
for 50 km ranti fra 2-6 år
gsga
forsikrin
ader.
sk
to
au
på

Broager Karrosseri & Motorværksted ApS
Sct. Pauli . Telefon 74 44 11 21

VINDUESPOLERING
v/Viggo Johannsen
Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

74 44 93 93 · 20 97 56 93
Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund

Byen’s Blikkenslager
Aut. GVS Installatør
Henning W. Villesen
Nejsvej 34, Broager
Tlf. 74 44 93 40 • Biltlf. 30 74 66 79
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Fodbold
Veteranfodbold
Desværre har der i år ikke været nok interesse og tilslutning nok til at stille et veteranhold, hvorfor vi har været nødsaget
til at trække holdet ud af turneringtilmeldelsen. Skulle der alligevel være nogen der
gerne vil spille, er man velkommen
til at spille superveteran i Skelde. Vi er alle-

rede 3 fra Egernsund som spiller med hver
onsdag. Man skal være fyldt 45 år,
men spiller på 43 år kan komme med på
dispensation - om nødvendig. Her har vi det
også sjovt og socialt med gode 3. halvlege.
Kontaktperson er Knud Skovby tlf. 74 44 23
56 eller Uwe Schmidt tlf. 74 44 02 33.

Senior
Så er sæsonen i gang. Vi har på skrivende
stund haft over 30 forskellige spillere til
træning i seniorafdelingen, så umiddelbart
ser det ud til, at vi ikke får problemer med at
stille mandskab til både serie 4 og serie 6.
I seniorafdelingen havde vi et spillermøde
den 28. marts, hvor nogle forskellige ting
blev diskuteret, bl.a. fik vi nogle datoer for
fester lagt fast, festudvalget består af P.V. og
Jakob, så det skal nok blive "vildt".
Vi ser gerne at begge hold rykker op, og vi
har spillerne til det. Det var specielt godt at
høre nogle spillere ytre ønske om at spille 1.
holds fodbold, og hvis vi kan få overført
samme "gejst" til træningsbanen, så skal det
nok komme.
FREM fodbold har meldt sig til at skulle
stille med hjælpere ved forskellige arrange-

menter. Fodboldafdelingen får herigennem
en del penge som gør, at vi kan have et fornuftigt aktivitets-niveau og samtidig holde
kontingenter i ro. Pengene ved sådanne
arrangementer fordeles efter de arbejdstimer
de forskellige foreninger har lagt, og jeg vil
derfor opfordre til, at så mange som muligt
melder sig til at yde et stykke arbejde for sin
klub, klubben får et tilskud, og arrangørerne
får det lidt lettere, når der er "hænder nok".
Først komne arrangement er Egernsund
Byfest, og opfordringen herfra er derfor, at
melde sig som hjælper (det er faktisk meget
hyggeligt), købe en billet og deltage i festen.
Med ønske om et godt forår
Mads H. Johannsen

FREM Poder 2005/2006
For Poderne er fodboldtræningen for vintersæsonen nu slut.
Det har været en fantastisk tilslutning af
spillere – i alt 16 spillere – hvilket bare har
været utrolig dejligt. Det har været rigtig
mange nye spillere, og vi har med træningen
prøvet at give spillerne lysten til at spille

fodbold, og selvfølgelig lysten til at komme
igen ugen efter.
Poderne var tilmeldt et stævne, hvilket alle
spillere så meget frem til. Desværre blev
stævnet aflyst, da det ikke var hold nok
meldt til. Men glæd jer spillere….der kommer flere stævner og kampe.
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EGERNSUND & KVÆRS
EL-SERVICE
El-installatør H. J. Paulsen
• Hårde hvidevarer
• Alt i belysning
• EDB installation

Egernsund
74 44 27 92

Nyvej 5 · Egernsund

Broager
74 44 11 83

Telefon 74 44 25 80
Telefon 74 65 93 11
Netbank

www.danskebank.dk
Tænk på penge
når det passer dig...

I VA N K I R K E G A A R D

APS

TØMRER- & SNEDKERFORRETNING
værksted Brovej 44 · Egernsund

TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37
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Rathjes
Bageri

Fodbold
Sjov, udfordrende, livsbekræftende og
spændende er bare nogle af de ord vi som
trænere kan kæde sammen med den glæde
der har været, at være træner for så dejlige
børn.
En stor tak til de forældre der har set med
fra sidelinien og til de forældre der har
vovet sig med ud på banen sammen med
børnene.

Vi håber at den store tilslutning af gode
spillere igen vil være der, når udendørssæsonen går i luften.
Udendørstræningen er hver Torsdag –
første gang den 20. april 2006 - fra kl.
16.30 til kl. 17.15.
På gensyn
Tina og Brian Straaberg

Boldspil – piger
Så er vi klar til en ny sæson hvor vi hygger
os med alle mulige slags boldspil (rundbold,
fodbold,...) og sjove lege (med kegler, kæmpestore gummibolde etc.).
Så er du mellem ca. 6 og 10 år og har lyst til
at bevæge dig lidt i al slags vejr, bare mød
op på boldbanen ved den gamle skole

hver onsdag kl. 15.30 til 16.30.
Vi starter onsdag d. 26. april. Du har selvfølgelig ca. en måneds prøvetid, så bare kom og
se om det er noget for dig.
Birgit Aupke

Fodbold - Nyt
Der er sponsoret nye sæt spillertøj til vore
fodboldhold. Således vil vi udrette stor tak
til SuperBrugsen Gråsten, som trofast har
leveret kamptrikot for vores serie 6 hold.
Ligeledes en stor tak til HOME
Broager/Sønderborg som så mange andre
gange har leveret kamptrikot til vore
lilleputter. Det er dejligt som forening at
have så gode sponsorer man altid kan regne
med.
Vi vil snarest følge op med foto i næste
udgave af klubbladet.
Vores PR-mand Peter Sørensen har på klubbens vegne deltaget i en Telia konkurrence

om mulígheden for at vinde et sæt fodboldtøj.
Om det skyldes at så mange i Egernsund har
tilsluttet sig Stofa net og Telia, eller om det
er lykkens gudinde
der har hjulpet lidt til, skal ikke kunne siges,
men ikke desto mindre har klubben vundet
et flot sæt kamptøj sort/hvid med
teliasponsor som kommer vores juniorhold
til gode.
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Vil du spille fodbold i Egernsund?
Ja vi har plads til alle, lige fra ca. 4 år til 90 år.
Vi har fået nogle piger igang ,men vi skulle gerne have flere til at starte, så vi kan få et rent
pigehold .
som mange andre byer har. Så mød op nu.
Drenge har vi mange igang , men der er også plads til dig .
Vi har i år et hold junior fra 15 -16 til 17 år. Men der er stadig mange flere der kan komme
igang fra Egernsund.
Oldboys fra 30 år og veteraner fra 42 år træner ikke, men spiller kun kamp , men de er altid
velkommen ved senior tirsdag og torsdag kl.1900. Vi har to rigtig gode trænere.
Vil du gerne være med ,så kan du ringe til 74442225 Asmus

Pasning af klublokalet
Da Svend er syg mangler vi desvære en person til at stå for klublokale, dvs. for salg udlejning- m m, men du selvfølgelig ikke være der hele tiden.
Er det noget for dig så lad os mødes til en snak. Kontakt venligst 74442225 Asmus
Lykkes det ikke at finde en hjælper så må vi måske prøve
at få forældre - spiller - som i Gråsten Boldklub
vi håber vi finder en løsning.

Fodboldkontigent
Nu er det snart tiden igen hvor Frem fodbold sender kontingent-girokort ude og så
snart kontingentet er betalt kan du spille både sommer- og indendørsfodbold.
Modtager du et girokort, men ikke vil eller kan spille i år så kontakt venligst
74442225 Asmus

Kørsel til fodboldkampe for ungdomshold
Da vi i år spiller junior - drenge -lilleputter - 11mandsturnering , og har fået en del
lange rejser, så beder vi om hjælp fra forældrene. Da vi skal så meget afsted, er det
alsolut nødvendigt i år at alle forældre tager deres "turn", når det er deres tur til at kør.
Er det din tur og du er forhindret, så husk venligst at melde afbud til trænere eller prøv
at bytte med andre forældre!!

Vi håber på en god udebane sæson
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Glæden ved at være træner…
Det er lørdag aften den 1.
april, og jeg sidder og tænker tilbage på den forrygende indendørssæson vi
har haft med mikroerne
årgang 97-98. Vi er lige
kommet hjem fra det sidste
stævne for denne sæson,
som var i Dybbøl. Et fantastisk godt stævne med 2
store puljer, semifinale og
finalekamp. Vi vandt vores
pulje suverænt med 4 sejre
på 3-1, 4-0, 4-0 og 3-0. Nr.
1 og 2 fra hver pulje gik så
videre, og der mødte vi
Sønderborg Fremad som vi
slog i en intens kamp med 4-2 og var dermed klar til finalen.
I den sidste kamp skulle vi møde Hørup,
som vi havde vundet over i puljekampen
med 3-1. Vi stod imidlertid i den situation, at vi skulle spille semifinale og finalen lige efter hinanden. Vi fik 5 min. pause og så skulle vi på banen igen. Det blev
en gyser af en finale, og efter ordinær
spilletid stod der 1-1. Vi måtte ud i forlænget spilletid. Her var heldet så ikke
med os. Efter at vi havde ramt alt hvad
der var at ramme rundt om målet, lykkes
det Hørup at skyde det afgørende mål. Vi
sluttede dermed på en meget flot 2. plads.
Sådanne dage som den i dag har vi faktisk
haft mange af her i vinters. Vi har spillet
rigtig mange spændende kampe og det er
bare gået helt over alles forventninger…
Ja, forventninger… Hvad har man af forventninger til børn som er 7 til 8 år gamle.
Det må helt klart være at få dem til at
elske at spille fodbold. At lege fodbold, at
ha’ det sjovt med fodbold og så det gode
kammeratskab som skabes ved fodbold.
Vi, Helle og jeg, deler holdningen fra
JBU, at resultater ikke må overskygge

glæden ved at spille. Men det skal nu heller ikke være nogen hemmelighed, at glæden ved at vinde en præmie lyser langt ud
af øjnene på børnene. Og lige præcis den
glæde har vi været så heldige at se rigtig
mange gange i denne sæson. Vi har deltaget i hele 6 stævner og fået ikke mindre
end 5 førstepladser og 1 andenplads… I
skrivende stund har vi 13 spillere til
træning og alle har prøvet at vinde en
præmie i løbet at vinteren. Det er rigtig
rigtig flot. At se den gnist og glæde der
lyser ud af børnene efter at ha’ vundet et
stævne, ja det er som voksen det der er
med til at give lysten og glæden til at
træne andres børn. Vi vinder ikke altid, og
det er kun sundt. Ja og taber vi så, så
kommer skuffelsen jo også frem hos børnene.
Den skuffelse er kun sund, og den snakker
vi så om, om hvordan vi kan gøre det bedre til næste gang.
Helle og jeg vil gerne takke jer forældre,
fordi vi må få så mange store oplevelser
og glade timer sammen med jeres børn.
Jeg vil samtidig takke de forældre som
kommer til vores kampe og bakker os op.
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Til de forældre vi ikke ser så ofte kan jeg
kun sige, kom til vores kampe og del den
glæde vi ser ved jeres børn med os. Lav
en familiedag ud af dagen når vi spiller
kamp.
Tiden er nu inde til vi skal starte på
træningen udendørs.
Vi starter torsdag den 20. april kl. 16.15
og træner til kl. 17.30.
Det bliver sådan, at årgang 96-97 og 98
kommer til at træne sammen med Helle

og mig. De yngste
årgang 97 og årgang 98
skal spille mikroput,
mens 96 og 97 skal
spille miniput. Vores
kampdag for miniput
ligger om lørdagen, og
det bliver om formiddagen. Vi skal spille med
start kl. 10.00. Indtil
sommerferien skal vi
spille 7 lørdage plus et
stævne torsdag den 25.
maj (Kr. Himmelfartsdag) i Sønderborg. Så
vi får mange kampe der
skal spilles. Derfor
håber vi også at se rigtig mange til træningen den 20. april kl.
16.15.
Har I nogle spørgsmål I gerne vil have
besvaret, er I velkommen til at ringe til
Helle 74440550 eller Gert 74442751
Med tak for en god indesæson og forventning til en frisk udesæson.
Fodboldhilsen
Helle og Gert

Sæt kryds i kalenderen!

Hjemmekampe i Serie 4
Serie 4 I Egernsund

Lørdag 20 maj kl.15.30 Egernsund Frem mod Ulkebøl Fodboldklub
Fredag 2 Juni kl.19.00 Egernsund Frem mod Skelde GF
Lørdag 17 Juni kl.15.30 Egernsund Frem mod Egen UI
Med venlig Hilsen
Tommy Clausen
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Egernsund friv.
Brandværn
Så nærmer sommeren sig, og dermed også Egernsund Byfest.
Egernsund friv. Brandværn vil være til stede på pladsen med
En masse vandsjov og selvfølgelig en masse skum for børnene.
Se dato og klokkeslæt andet sted i bladet.
Egernsund friv. Brandværn har fået 2 nye medlemmer, som skal
på skole til efteråret. Dermed er mandskabsstyrken nu oppe på
17 mand. Og skulle du gå med tankerne om at få en uddannelse
som brandmand, kan dette lade sig gøre kvit og frit.
Den nuværende mandskabsliste ser sådan ud:
Kaptajn
Vicekaptajn
Brandmester
Brandmester
Brandmester

Torben Eskildsen.
Gerhard Pawlowski.
Poul Asmussen.
John Olling.
Thomas Asmussen.

Røgdykker
Røgdykker
Røgdykker
Røgdykker
Røgdykker
Røgdykker

Allan Hansen.
Hans j Clausen.
Johnny Asmussen.
Michael Lauritsen.
Kim Nielsen.
Christian Brodersen.

Brandmand
Brandmand
Brandmand

Frede Smith.
Poul Christensen.
Holger Pedersen.

Aspirant
Aspirant

Morten Jacobsen.
Frank Eskildsen.

Kasserer

Robbi Hansen
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Badminton
Afslutning på badmintonsæsonen
Ungdomsafdeling afsluttede en flot sæson
med, at vi igen i år fik et Sønderjyskmesterskab til Egernsund. Det var vores U-13 B
som bestod af Jonas Lemke, Carsten Hansen, Tobias Gefke Hansen, Jacob Nielsen og
Kasper Feldsted, som blev Sønderjyskmester den 5. marts i Vojens ved først at besejre Blans med 4 – 2 og derefter spillede de
uafgjort mod Augustenborg 3 – 3. Så det var
en meget lang time at vente, for at høre
hvordan resultatet blev mellem Augustenborg og Blans. Deres kamp sluttede uafgjort
og Egernsund blev Sønderjyskmester, og
dermed udtaget til Landsmesterskab i Herning.
Individuelt havde vi Jonas Lemke, U-13,
med ved Landsmesterskabet i Fredericia
den 24. – 25. februar og Tobias Aupke, U11, var i Vejen den 4. – 5. marts. Jonas
Lemke klarede sig godt til det individuelle
Landmesterskab og blev derfor udtaget til at
repræsentere Sønderjylland ved Landsmesterskabet i Vingsted centeret den 13. – 14.
maj.
Alt i alt synes jeg resultaterne er flotte i
vores lille ungdomsafdeling. Men det kan
ikke lade sig gøre uden trænerne Birgit
Aupke og Jonas Lemke ved U-11 og Mette
Jørgensen samt Jesper Hansen ved U-13,
tak for den flotte indsats I har udrettet.
Klubmesterskabet blev afviklet lørdag den
11. marts med 1 pige og 19 drenge i følgende række i single U-9, U-11, U-13 A og U13 B. I double slog vi U-9 og 11 sammen
samt U-13 A og B. Der blev afviklet 48
gode kampe og klubmester blev følgende:
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I single:
U-9 1. Alexander Dyhr
2. Pernille Christensen
U-11 1. Benjamin Christensen
2. Tobias Aupke
U-13 A
1. Jonas Lemke
2. Kasper Feldsted
U-13 B
1. Gaiz Hamidi
2. André Bodin
I double:
U-9 & 11
1. Alexander Dyhr/ Benjamin Christensen
2. Morten Justesen/ Tobias Aupke
U- 13
1. Gaiz Hamidi / Benjamin Christensen
2. Emil Andersen / Jacob Nielsen
Klubbens vandrepokaler blev også uddelt:
Årets spiller
Jonas Lemke
Størst fremgang
Tobias Aupke
Bedste kammerat/ Fairplay
Jacob Nielsen

Tillykke til alle spillere.

Kæmpe succes for U 13 holdet
Frem Egernsunds U13 badminton
herrer blev fornylig Sønderjysk
mester i deres række.
Foruden sejren gav det også et
adgangstegn til weekendens landsstævne i Herning. Her var der rigtig
mange unge U13 spillere samlet fra
hele landet.
På nær af Jonas Lemke, var det første
gang de øvrige 4 spillere (Kasper
Felsted, Tobias Geffke Hansen,
Carsten Hansen og Jacob Nielsen),
skulle med til sådan et stort stævne.
På landsplan var der tilmeldt 14 hold i
deres kategori - B rækken. Disse hold blev
så igen opdelt i nogle forskellige grupper.
Drengene skulle i deres gruppe kæmpe mod
Silkeborg, Lunderskov & Vinding. De skulle
møde hver modstander i fire single kampe
og to double.
Alle landsstævnets single kampe blev afviklet om lørdagen. Modet var højt, men det
stod hurtigt klart, at modstanden var noget
højere end de var vant til. Med vanlig figtherevne lykkedes det drengene at lave uafgjort
2-2 i single med alle modstanderne, hvilket
stort set var stillingen på alle hold i gruppen.
Efter dagens kampe blev alle spillere, trænere og ledere inviteret i svømmehal om aftenen.

Efter kampene havde vi nogle timer der
skulle slåes ihjel. Vi blev meget hurtigt enige om, at det kunne være rigtig sjovt at
prøve en anden ketcher-sport. Så vi lejede
en squash bane for en time. Ingen af drengene eller træneren Jesper havde prøvet det før.
Vi var alle på 2 x 10 min. Og der blev gået til
den - selvom "bolden" så og reagerede
meget anderledes end de var vant til fra badminton.
Finn Nielsen

Efter en forholdsvis god søvn på den nærliggende skole, var drengene klar til søndagens
seks doublekampe. De første to kampe mod
Lunderskov endte 1-1, så de her kom op på
3-3 samlet. Spændingen var således stor da
de sidste 4 doble kampe skulle spilles. Trods
en dejlig figthervilje måtte de til sidst bøje
sig, og tabte således 4-2 til de to øvrige
modstandere. De fik en flot 3. plads i deres
gruppe.
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Tennis
STANDERHEJSNING
Finder sted lørdag d. 6. maj kl. 14.00

TRÆNING
Juniorer:
6-10 årige: Mandag kl. 15.30 –16.30 i perioden uge 17-25.
Træningen starter i hallen d. 24 . april. De første par uger er der mini-tennis i
hallen og når vejret er fint og banerne er spilleklar, vil træningen foregå på
banerne.
Seniorer:
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Tilmelding:
6-9-årige: Kontakt Knud Erik Novrup 74 44 27 70
10-17 årige & seniorer: Kontakt Christina M. Krogh 74 44 16 91

KLUBTURNERNING
Tilmeldingsfrist er lørdag d. 6. maj, hvor der også afholdes standerhejsning.
Klubturneringen starter for alle rækker i uge 20 og forventes at være afsluttet
d. 17. september. Vejledende spilleplan udsendes til deltagerne.

ÅRETS BYFEST
Vi vil igen i år tilbyde byens borgere at deltage i vores konkurrence med boldkanonen.
Derudover vil det være muligt at prøve vores nye -og sjove soft tennis sæt.
Aktiviteterne finder sted lørdag d. 20. maj kl.14.00 på Egernsund Stadion.

TENNIS PÅ TVÆRS
Dette er et tilbud til tennisklubberne i Broager, Gråsten, Kværs, Nybøl, Dybbøl, Sundeved og Egernsund.
Her vil det være muligt at spille double og mixdouble på tværs af klubberne.
Holdene sammensættes ved lodtrækning.
Gråsten:
Torsdag d. 18. maj kl. 18 – ca. 21
Broager:
Tirsdag d. 20. juni kl. 18 – ca. 21
Nybøl: Tirsdag d. 8. august kl. 18 – ca. 21
Egernsund:
Tirsdag d. 29. august kl. 18 – ca. 21
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Tennis
PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Dato: Lørdag 17. september kl. 14.00.

OBS!!! Se Yderligere informationer vedrørende; klubbens samværspolitik,
”tennis på tværs” og referatet fra vores generalforsamling på vores hjemmeside: www.egernsund.dk/tennis/

20 0 6
Egernsund borgere indbydes
hermed til Skt. Hans Aften

På Grønlands arealet d. 23. juni
Kl. 20.30
Kl.21.30

Mulighed for at lave snobrød og popkorn, salg
af pølser - vand - øl
Båltale
Bålet tændes af Egernsund Brandværn

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

En vigtig Egernsund information

Egernsund Brandværn - Egernsund Tennisklub - Husmoderforeningen HK 71 - FREM - Egernsund Borgerforening - DUI - Penisionistforening

Mød op og få en hyggelig aften
Vil du eller I låne eller leje klublokaler så husk at kontakte
74442225 Asmus, eller skriv på kalenderen der hænger i lokalet
frem
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