EKIF'S historie - de første 50 år - indtil 1988.
Efterfølgende alene klip fra Jubilæumsbogen fra 1988.

Det hele startede med brydning - men for at komme i gang - skulle man
have anskaffet en madras. Man havde kendskab til , at der i Nordborg var
en som ikke blev brugt mere. Ingvert Johannsen og Chr. Hansen lånte en
tandem og cyklede til Nordborg. Madrassen blev godkendt - købt og pr.
bil transporteret til et lagerrum bag ved købmand Kronika på Storegade,
hvor træningen foregik - grunden var at man ikke kunne få lov til at bruge
gymnastiksalen

Man have årlige brydestævner og var faktisk også rigtig gode - og vandt
mange præmier. Interessen for brydning var dalende - så man stoppede i
1951.

Den 20. november 1945 var der bestyrelsesmøde med deltagere fra FREM
og Ungdomsforeningen, hvor man drøftede en eventuel sammenlægning
af foreningerne., på grund af – at Ungdomsforeningen var blevet
opfordret til at optage sport – som en aktivitet. Forslaget blev drøftet på
FREM’s efterfølgende generalforsamling, hvor 1 stemte for – 22 imod og
2 blanke.
I 1948 var der ønsker om en fodboldafdeling – så man søgte kommunen
om tilladelse til at benytte sportspladsen – hvilket gav et negativt resultat
– fordi banen ikke var helt i orden – bl.a. manglede der stadig mål.
Klubben havde ellers de nødvendige trøjer fra håndboldspillerne.
Den 22. juli 1948 kom der endelig skred i tingene – fodboldafdelingen
kom op at stå. Der blev hurtigt nedsat et udvalg på 3 personer, som straks
vedtog at melde et hold til JBU’s B række – første kamp vand Broager
med 7-3.
I 1948 ophører Ungdomsforening med idræt – så FREM investerer for kr.
45,00 i 1 spyd – 2 kugler – 2 diskos – 1 håndbold og 1 fodbold.
Fodboldudvalget engagerede Bubbi Birnbacher til at træne drengene og J.
Funder-Nielsen til de voksne. F.K. Hansen blev håndboldtræner for både
drenge, voksne og damer.
Efterhånden har man vundet så mange pokaler, at det bliver nødvendigt
at investere i skab – der bliver hængt op på Færgegården hos Lutzi.
På generalforsamlingen i 1954 foreslås der – at man skulle prøve med
badminton – da der ingen tilslutning var til gymnastik.
De første år kneb det en del med kvaliteten af fodboldene, der gik op i
syningen – så skomager Byllemos skulle i gang med nål og tråd. Det kunne
så tage ca. 15. minutter – før kampen kunne genoptages.

I november 1960 er der 31 seniorer og 52 drenge, der spiller fodbold. Op
kridtning af banen klares på skift mellem spillerne. For hele sæsonen
betales der kr. 15,00 for trøjevask. Året var også første gang, der blev
tilmeldt hold til indendørs fodbold.
I 1966 tiltræder Gert Sørensen som træner og vi vinder serie 4 og bliver
Jyske Mestre med en sejr i finalen på 6-1 over Strandby,

I 1965 vælges Asmus til formand for FREM – efterfølgende en artikel fra
Jubilæumsskrifter. Så gentagelser er meget sandsynligt.

Efterfølgende en artikel fra Jubilæumsskriftet om lysanlæggets opståen.

I 1973 starter vi med Pigefodbold, som stoppede igen i 1977, da det var
for dyrt - samt manglende opbakning fra forældrene.
I forbindelse med den nye hal – der forventes færdig til oktober 1978
startes der en badmintonafdeling, der i 1979 havde 82 aktive spillere.
Man drøfter udgivelse af et klubblad – udsendes 2 gange årligt – der
nedsættes et klubbladsudvalg – bestående af Alice Bagge, Gunna Nissen,
Ole Jensen og Sv. Å. Erichsen.
Der er 40 damer til motionsgymnastik og bordtennis har 17 medlemmer.
På generalforsamlingen i 1982 oplyser Asmus om, at vi nu 4 afdelinger –
fodbold, badminton, gymnastik og bordtennis. Asmus efterlyser en
halinspektør. Tove Hansen afløser Kaj Kæstner som kasserer. Peter
Skriver forsøger at starte en skakklub. Der holdes møde om start af et Old
Boys hold.
I 1983 vedtager man at klubbladet skal udkomme 4 gange årligt, for at
bringe de indbydelser og meddelelser, som hidtil har være annonceret i
Broue Tidende. Bordtennis meddeler med en dødsannonce i klubbladet,
at den foreløbig er lagt i mølposen. Der er 16 interesserede til at spille
volleyball – så de får en prøvetid indtil 1. november. Der kom så kun 2
den første gang – så det stoppes igen.
I 1986 vinder vi kredsvinder i serie 5 – og senere Jyske Mestre – med en
sejr på 3-2 over Thornved.

I 1987 bliver Helmut Christiansen ny redaktør på klubbladet. Asmus
modtager som den første Kommunens nystiftede lederpris. Smidemand
er fodboldtræner – der mødte 44 seniorer til træning. Serie 4 rykker op i
serie 3 og 3. holdet rykker op i serie 5. Der afholdes afslutningsfest i
gymnastiksalen med 11o festglade fodboldvenner.
Under højdepunkter på fodboldfronten nævnes der bl.a. at indendørs
fodbold startede i sæsonen 1960/61, hvor FREM for første gang vandt
storkredsen og dermed samtidig det sønderjyske mesterskab, hvilket

gentog sig de efterfølgende 4 år. I 1984 blev Veteranholdet Danske
Mestre.

Det var lidt historie fra 1938 – 1988 – klippet af Ib Funder-Nielsen

